
№69 (2073) 10.04.2015 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 

від 07 квітня 2015  м. Київ  № 458

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку — депозитарної 
діяльності, а саме: депози-
тарної діяльності депози-
тарної установи; діяльності 
із зберігання активів інсти-
тутів спільного інвестуван-
ня; діяльності із зберігання 
активів пенсійних фондів, 
ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК»

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

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

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

яльності на фондовому ринку — депозитарної діяльнос-
ті, а саме: депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви серії АЕ № 263284 від 10.09.2013; діяльності із 
зберігання активів інститутів спільного інвестування АЕ 
№ 263285 від 10.09.2013; діяльності із зберігання активів 
пенсійних фондів АЕ № 263286 від 10.09.2013, видані 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВСЕ
УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» (04119, м. Київ, 
вулиця Дегтярівська, будинок 27 Т; код за ЄДРПОУ 
19017842), на підставі підпункту 3 пункту 1 розділу IV По-
рядку та згідно з постановою Правління Національного 
банку України від 19.03.2015 № 188 «Про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІО-
НЕРНИЙ БАНК».

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

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) протягом 5 робочих днів з дати прийнят-
тя цього рішення забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному виданні Комісії.

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 458 від 07.04.2015 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНфОРмАЦІЙНІ ПОВІдОмЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПфР

НКЦПфР повідомляє про дематеріалізацію
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 2484, згідно з пунктом 5 розділу І 
Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію ви-
пуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв`язку зі змі-
ною найменування емітента та/або забезпеченням існу-
вання іменних цінних паперів у бездокументарній формі, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 № 736, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
22.05.2013 року за № 802/23334 (із змінами), відповідно 
до документів, наданих ПАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІд-
ПРИЄмСТВО № 5», 01042, м. Київ, Новопечерський 
провулок, буд. 5, код за ЄДРПОУ: 05503355, на заміну 
свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) 
простих іменних акцій у зв’язку зі зміною найменування 
та забезпеченням існування іменних акцій ПАТ «АВТО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №5» у бездокумен-
тарній формі, видано ПАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО №5», код за ЄДРПОУ: 05503355, свідоцтво 
про реєстрацію випуску простих іменних у зв’язку зі змі-
ною найменування та забезпеченням існування іменних 
акцій ПАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №5» у 
бездокументарній формі — розпорядження № 06-Кф-ЗС 
від 3 квітня 2015 року.

НКЦПфР зупинила,  
скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 484, та на підставі п. 11 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до Витягу з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб — підприємців (внесено запис про судове рі-
шення Господарського суду Львівської області від 
14.10.2010 року у справі № 6/958/165 про визнання юри-
дичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної про-
цедури ВАТ «Пасавтопром» (код за ЄДРПОУ: 05808787), 
79026, Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська, 45, 
що отриманий від Державного реєстратора юридичних 
осіб та фізичних осібпідприємців Реєстраційної служби 
Львівського міського управління юстиції Вауліної О.Б., 
зупинено обіг акцій ВАТ «Пасавтопром» — розпоря-
дження № 31-Кф-З від 8 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

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

24.10.2013 № 2484, на підставі п.п. 2 п. 4. гл. 1 розд. ІV 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13 р. 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14 р. за № 171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ТОВ «Омокс», код за ЄДРПОУ: 
23154102, 08130, Київська обл., КиєвоСвятошинський 
район, вул. Валерія Лобановського, буд. 23, на скасуван-
ня реєстрації випуску облігацій серії «І» у зв’язку з ану-
люванням викуплених емітентом облігацій, скасовано 
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Омокс» серії «І». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Омокс» 
серії «І» від 13.05.2013 р. № 72/2/2013, видане 
17.06.2013 р. Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано — розпорядження 
№ 49-Кф-С–О від 9 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ТОВ «Лозівський 
ковальськомеханічний завод», місцезнаходження: 
64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 
б. 24, код за ЄДРПОУ: 32565419, на скасування реєстра-
ції випуску облігацій серії В у зв’язку з погашенням облі-
гацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії В 
ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Лозів-
ський ковальськомеханічний завод» від 03.04.2006 
№ 139/2/06, видане 17.08.2012 Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано — роз-
порядження № 50-Кф-С–О від 9 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу ІV Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660, та 
наданих документів Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «ПРО КАПІ-
ТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», 03150, м. Київ, вул. Пред-
славинська, буд. 11А, код за ЄДРПОУ: 37641656, на 
скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифіка-
тів закритого недиверсифікованого венчурного пайового 
інвестиційного фонду «Телеінвест» у зв’язку з його лікві-
дацією, скасовано реєстрацію випуску інвестиційних 
сертифікатів Закритого недиверсифікованого венчур-
ного пайового інвестиційного фонду «Телеінвест» 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компа-
нія з управління активами «ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ мЕ-
НЕдЖмЕНТ» на загальну суму 198 000 000 (сто 
дев’яносто вісім мільйонів) гривень у кількості 198 000 
(сто дев’яносто вісім тисяч) штук номінальною вартістю 
1 000 (одна тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію прос
пекту емісії інвестиційних сертифікатів закритого неди-
версифікованого венчурного пайового інвестиційного 
фонду «Телеінвест» Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «ПРО КАПІ-
ТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що зареєстрований 
03.04.2013 року Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реєстра-
цію випуску інвестиційних сертифікатів закритого неди-
версифікованого венчурного пайового інвестиційного 
фонду «Телеінвест» Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «ПРО 
КАПІ ТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» від 03.04.2013 року 
№ 00325, що видане Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку — розпорядження № 0192–СІ 
від 9 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу ІV Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660, та 
наданих документів Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капі-
тал», місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Фізкульту-
ри, 28 (літера Д), код за ЄДРПОУ: 35290039, на 
скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифіка-
тів пайового інвестиційного фонду «ОТП Збалансова-
ний» диверсифікованого виду інтервального типу у 
зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску 
інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного 
фонду «ОТП Збалансований» диверсифікованого 
виду інтервального типу Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами 
«ОТП Капітал» на загальну суму 50 000 000 (п’ятдесят 
мільйонів) гривень у кількості 50 000 (п’ятдесят тисяч) 
штук номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень. 
Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестиційних 
сертифікатів пайового інвестиційного фонду «ОТП Зба-
лансований» диверсифікованого виду інтервального 
типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компа-
нія з управління активами «ОТП Капітал», що зареєстро-
ваний 17.12.2007 року Державною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про 
реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового 
інвестиційного фонду «ОТП Збалансований» диверсифі-
кованого виду інтервального типу Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Компанія з управління активами 
«ОТП Капітал» від 17.12.2007 року № 918, що видане 
Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку — розпорядження № 0193–СІ від 9 квітня 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за № 2128/24660, та відповідно до наданих документів 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПЛАТИНУМ 
КАПІТАЛ» для виключення відомостей про закритий не-
диверсифікований венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «Платинум Інвестментс» (реєстраційний код за 
ЄДРІСІ: 23300032) з Єдиного державного реєстру інсти-
тутів спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією, ска-
совано реєстрацію регламенту Закритого недиверси-
фікованого венчурного пайового інвестиційного 
фонду «Платинум Інвестментс» ТОВАРИСТВА З ОБ-
мЕЖЕНОЮ ВІдПОВІдАЛЬНІСТЮ «КОмПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАмИ «ПЛАТИНУм КАПІТАЛ», за-
реєстрованого 12.04.2012 року. Анульовано свідоцтво 
про включення відомостей про закритий недиверсифіко-
ваний венчурний пайовий інвестиційний фонд «Плати-
нум Інвестментс» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
23300032) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ПЛАТИНУМ КАПІТАЛ» до Єдиного державного реєстру 
інститутів спільного інвестування від 12.04.2012 року 
№ 00032, видане Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку — розпорядження № 0203–ІС 
від 7 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. начальника Дніпровського територіального управ-
ління, що діє на підставі Наказу Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.03.2015 р. 
№ 66 К, Рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 24.10.2013 р. № 2484 «Про на-
дання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку», підпунк-
ту  1 пункту 1 Рішення Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.07.2013 р. № 1283 «Про 
делегування повноважень територіальним органам На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.08.2013 р. за № 1390/23922, пункту 11 Розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до 
Постанови Господарського суду Дніпропетровської об-
ласті від 29.12.2014 р. по справі № 904/8786/14 про ви-
знання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТИТАН 2006» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Арте-
ма, буд. 94, код за ЄДРПОУ: 34410197) банкрутом і від-
криття ліквідаційної процедури, що отримана від Лікві-



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №69, 10 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

датора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТИТАН 2006», зупинено обіг акцій ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТИТАН 2006» — розпо-
рядження № 4-дН-1-З від 8 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. начальника Дніпровського територіального управ-
ління, що діє на підставі Наказу Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.03.2015 р. 
№ 66 К, Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 24.10.2013 р. № 2484 «Про надання 
повноважень уповноваженої особи Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку», підпункту 1 пунк-
ту 1 Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.07.2013 р. № 1283 «Про делегу-
вання повноважень територіальним органам Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 р. 
за № 1390/23922, пункту 11 Розділу І Порядку скасуван-
ня реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 травня 2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно до Постанови 
Господарського суду Дніпропетровської області від 
21.01.2015 р. по справі № 904/7283/14 про визнання ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕКСТИЛЬ 
ГРУП» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Пе-
ремоги, буд. 58А, блок 3, код за ЄДРПОУ: 32988297) 
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, що отри-
мана від Ліквідатора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ТЕКСТИЛЬ ГРУП», зупинено обіг акцій ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕКСТИЛЬ 
ГРУП» — розпорядження № 5-дН-1-З від 8 квітня 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора Центрального територіального департаменту, 
на підставі рішення Комісії від 24.10.13 № 2484, на під-
ставі підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013 № 1283 
«Про делегування повноважень територіальним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13 серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Розділу I 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за № 822/23354 (із змінами та доповненнями), 
зупинено обіг акцій ПАТ «Харчування», 24000, Вінниць-
ка обл., м. МогилівПодільський, вул. Академіка Забо-
лотного, 20, код за ЄДРПОУ: 01551481 — розпоряджен-
ня № 09-Цд-З від 8 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора Центрального територіального департаменту, 
на підставі рішення Комісії від 24.10.13 № 2484, на під-

ставі підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013 № 1283 
«Про делегування повноважень територіальним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13 серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Розділу I 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за № 822/23354 (із змінами та доповненнями), 
зупинено обіг акцій ПрАТ «Шаргородський маслоза-
вод», 23500, Вінницька обл., Шаргородський рн, м. Шар-
город, вул. Леніна, 284, код за ЄДРПОУ: 00444576 — 
розпорядження № 10-Цд-З від 8 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора Центрального територіального департаменту, 
на підставі рішення Комісії від 24.10.13 № 2484, на під-
ставі підпункту 1) пункту 1 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013 
№  1283 «Про делегування повноважень територіальним 
органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13 серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 11 
Розділу I Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 травня 2013 року за № 822/23354 (із змінами та допо-
вненнями), зупинено обіг акцій ВАТ «домобудівний 
комбінат «Відрадний», 03065, м. Київ, вул. Козелець-
ка, 24, код за ЄДРПОУ: 04012158 — розпорядження  
№11-Цд-З від 08 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Східного територіального управління, на під-
ставі пункту 9 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змі-
нами), та відповідно до повідомлення державного реє-
стратора від 27.03.2015 року № 91/03.301, що отримано 
від Реєстраційної служби Недригайлівського районного 
управління юстиції Сумської області (вх. № 565 від 
07.04.2015 року), скасовано реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «НЕдРИГАЙЛІВСЬКЕ ПІдПРИЄмСТВО «АГРО-
ТЕХСЕРВІС», код за ЄДРПОУ: 03760792. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій № 206/18/1/99 від 24.05.1999 
року, видане Сумським теруправлінням Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано — 
розпорядження № 23-CХ-2-С-А від 8 квітня 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Східного територіального управління, на під-
ставі пункту 3 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії від 
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23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змі-
нами), та відповідно до наданих документів, скасовано 
реєстрацію випуску акцій у зв’язку з перетворенням 
ПрАТ «УКРАЇНСЬКЕ РЕмОНТНО-БУдІВЕЛЬНЕ ПІд-
ПРИЄмСТВО «ШЛЯХ» (61093, м. Харків, пров. Верхів-
ський, 13, код за ЄДРПОУ: 19466876). Свідоцтво про ре-
єстрацію випуску акцій № 267/20/1/10 дата 
реєстрації — 17.11.2010 року, дата видачі — 
23.04.2012 року, видане Східним територіальним управ-

лінням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку, анульовано — розпорядження № 24-СХ-1-С-А 
від 8 квітня 2015 року.

09.04.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПфР обов’язкове.
Перелік фінансових компаній,  

яким видано ліцензію на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном  
для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю  

(станом на 01.04.2015)

№
 п

/п

Повне найменування місцезнаходження Код за 
ЄдРПОУ

Серія 
ліцен-

зії

Номер 
ліцен-

зії

дата 
початку дії 

ліцензії

дата 
закінчення 
дії ліцензії

1 Товаристо з обмеженою відпо-
відальністю «Фінансова компа-
нія «Глобал капітал»

02225, МІСТО КИЇВ, 
проспект Маяковського, 
буд.5В

34972320 АВ 472939 23.05.2010 23.05.2015

2 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова 
компанія Прайм»

02105, МІСТО КИЇВ, 
Возз’єднання, буд.6

37035717 АВ 548130 16.12.2010 16.12.2015

3 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Арісто Капі-
тал»

49000 ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, 
ЛЕНІНА, буд.21, оф.6

37150436 АВ 548134 16.12.2010 16.12.2015

4 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова 
компанія «СПМК1»

08132 КИЇВСЬКА ОБ-
ЛАСТЬ, КИЄВО
СВЯТОШИНСЬКИЙ 
РАЙОН ВИШНЕВЕ, 
Ломоносова, буд.40

34628480 АВ 548129 16.12.2010 16.12.2015

5 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова 
компанія «ФІНБУД»

79054, ЛЬВІВСЬКА ОБ-
ЛАСТЬ, МІСТО ЛЬВІВ, 
ВУЛИЦЯ ЛЮБІНСЬКА, 
БУДИНОК 104

35000135 АЕ 199724 14.07.2011 14.07.2016

6 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова 
компанія «Новий Львів»

79034, Львівська обл, 
м. Львів, вул. Литвиненка, 
буд. З

37964899 АВ 614861 22.05.2012 22.05.2017

7 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова 
компанія «АРАТТА»

99014, м. Севастополь, 
Фіолентовське шосе, 
буд. 2А

34961984 АВ 614864 31.08.2012 31.08.2017

8 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова 
компанія «ЕКОДІМ»

79059, Львівська обл, 
м. Львів, вул. Миколайчу-
ка, буд. 36А

35145288 АВ 614865 14.09.2012 14.09.2017

9 КОМУНАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ 
УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ЖИТЛОІНВЕСТ» ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАВЧО-
ГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВ-
СЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦЇ)

01034, місто Київ, 
вулиця Володимирська, 
будинок 42

32855406 АВ 614866 02.10.2012 02.10.2017

10 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ПРІМІНВЕСТ»

04210, місто Київ, прос
пект Героїв Сталінграда, 
будинок 12ж

32979256 АВ 614867 24.10.2012 24.10.2017

11 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ПЕРШИЙ 
УПРАВИТЕЛЬ БУДІВНИЦТВА»

04071, місто Київ, 
вулиця Костянтинівська, 
будинок 51, літера А

32922168 АВ 614868 30.10.2012 30.10.2017
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12 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова 
компанія «КПШБ2»

02095, місто Київ, 
вулиця Срібнокільська, 
будинок 22

37905786 АВ 614870 09.11.2012 09.11.2017

13 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова 
компанія «Власний дім»

03062, місто Київ, 
вулиця Естонська, буди-
нок 120

35057553 АВ 614872 25.12.2012 25.12.2017

14 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ТОЛОКА»

03058, місто Київ, ВУЛИ-
ЦЯ ЛЕБЕДЄВАКУМАЧА, 
БУДИНОК 5

32955460 АВ 614873 08.01.2013 08.01.2018

15 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова 
компанія «Укрреставрація»

04080, місто Київ, Фрунзе, 
буд.13, літ.А

33193413 АВ 614874 10.01.2013 10.01.2018

16 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ТОТЕМ
КАПІТАЛ»

03057, місто Київ, ВУЛИ-
ЦЯ МЕТАЛІСТІВ, БУДИ-
НОК 11А

35370171 АВ 614876 18.01.2013 18.01.2018

17 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова 
компанія «Конгрес Ріал Істейт 
Фінанс»

04210, місто Київ, прос
пект Героїв Сталінграда, 
буд.12Л

33057111 АВ 614877 19.02.2013 19.02.2018

18 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ДБК
КАПІТАЛ»

08132, Київська обл., 
КиєвоСвятошинський рн, 
м. Вишневе, вул. Свято
юріївська, буд.30, кв. 50

34509335 АЕ 199702 25.04.2013 25.04.2018

19 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВінІн-
вестБуд»

21037 ВІННИЦЬКА ОБ-
ЛАСТЬ, МІСТО ВІННИЦЯ, 
Зодчих, буд.24

32719099 АЕ 199705 25.04.2013 25.04.2018

20 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ»

01013, місто Київ,
вул. Будіндустрії, буд. 5

33052113 АЕ 199707 25.04.2013 25.04.2018

21 ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ДЕР-
ЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ»

03037, місто Київ, 
вул. М. Кривоноса, 
буд. 2А

20033504 АЕ 199708 25.04.2013 25.04.2018

22 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІ-
ТАЛСТРОЙ»

65058, Одеська обл., 
м. Одеса, вул. Довженка, 
буд.2А, кв.27

33140215 АЕ 199706 30.04.2013 30.04.2018

23 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ 
БУДІНВЕСТ»

61057, Харківська обл., 
м. Харків, вул. Чернишев-
ська, буд.13, оф. 405А

35699107 АЕ 199703 23.05.2013 23.05.2018

24 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСО-
ВИЙ ДІМ»

83114, Донецька обл., 
м. Донецьк, 
просп. Панфілова, буд.19

33109782 АЕ 199709 06.06.2013 06.06.2018

25 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО
КАПІТАЛ»

01034, місто Київ, 
вул. Ярославів Вал, 
буд. 33Б

35393445 АЕ 199710 18.06.2013 18.06.2018

26 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «УКРСТАН-
ДАРТ»

29000, Хмельницька обл., 
м. Хмельницький, 
вул. Театральна, буд.48

35994921 АЕ 199711 05.09.2013 05.09.2018

27 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «КОНКОРД
ІНВЕСТ»

04205, місто Київ, 
Оболонська наб., буд. 7, 
корп.. 1

35275010 АЕ 199712 27.08.2013 27.08.2018
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28 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «КНЯГИНЯ ЯРОС-
ЛАВНА»

02093, місто Київ, 
вул. Бориспільська., 
буд. 26В, оф. 210

32980889 АЕ 199713 05.09.2013 05.09.2018

29 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «СПЕЦІН-
ВЕСТБУД»

04210, МІСТО КИЇВ, 
ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА 
НАБЕРЕЖНА, БУДИ-
НОК 15, КОРПУС 1 
(ЛІТЕРА А)

36085398 АЕ 199736 10.10.2013 10.10.2018

30 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «СУМБУД
ІНВЕСТ»

40030, МІСТО СУМИ, 
ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВ-
СЬКА, БУДИНОК 86.

34451799 АЕ 199719 15.10.2013 15.10.2018

31 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ ЛІСТИНГ»

29000, ХМЕЛЬНИЦЬКА 
ОБЛАСТЬ, М. ХМЕЛЬ-
НИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ 
ПОДІЛЬСЬКА, БУДИ-
НОК 91/2

33663702 АЕ 199715 08.11.2013 08.11.2018

32 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРО-
БУД»

04071, МІСТО КИЇВ, 
ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, 
БУДИНОК 30/39, ОФІС 21

34817818 АЕ 199720 14.11.2013 14.11.2018

33 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ОСНОВА 
ІНВЕСТ»

04210, МІСТО КИЇВ, 
ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ 
СТАЛІНГРАДА, БУДИ-
НОК 10 А, КОРПУС 3

38883072 АЕ 199718 14.11.2013 14.11.2018

34 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-
БУДМЕНЕДЖМЕНТ»

08131, КИЇВСЬКА ОБ-
ЛАСТЬ, КИЄВО
СВЯТОШИНСЬКИЙ 
РАЙОН, СЕЛО СОФІЇВ-
СЬКА БОРЩАГІВКА, 
ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, 
БУДИНОК 24, ПРИМІ-
ЩЕННЯ 301

38738248 АЕ 199716 21.11.2013 21.11.2018

35 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОБУД 
ІНВЕСТ»

07853, КИЇВСЬКА ОБ-
ЛАСТЬ, БОРОДЯНСЬКИЙ 
РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬ-
КОГО ТИПУ НЕМІШАЄВЕ, 
ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, 
БУДИНОК 47В/1

34571293 АЕ 199717 27.11.2013 27.11.2018

36 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНА 
НЕРУХОМІСТЬ»

04112, МІСТО КИЇВ, 
ВУЛИЦЯ СІКОРСЬКОГО 
ІГОРЯ АВІАКОНСТРУКТО-
РА, БУДИНОК 1, НЕЖИЛЕ 
ПРИМІЩЕННЯ № 522, 
ЛІТЕРА Г

38943398 АЕ 199723 19.12.2013 19.12.2018

37 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ЖИЛБУД
ІНВЕСТ»

49008, ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКА ОБЛАСТЬ, МІС-
ТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, 
ВУЛИЦЯ БОГДАНОВА, 
БУДИНОК 32 Д

34314336 АЕ 199725 25.02.2014 25.02.2019

38 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ТАЛІНОФФ»

65045 ОДЕСЬКА ОБ-
ЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА, 
Базарна, буд.63

33569524 АЕ 199727 03.06.2014 03.06.2019

39 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ЕДЕЛЬ-
ВЕЙС»

03022, МІСТО КИЇВ, 
ВУЛИЦЯ ЖУКОВСЬКОГО, 
БУДИНОК 8

35744238 АЕ 199728 10.07.2014 10.07.2019
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40 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК 
ІНВЕСТ»

65013, ОДЕСЬКА ОБ-
ЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА, 
МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 
БУДИНОК 144

34321338 АЕ 199726 03.08.2014 03.08.2019

41 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ГАЗОЙЛ 
КАРПАТИ»

76018, ІВАНО
ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 
МІСТО ІВАНО
ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ 
БОРИСЛАВСЬКА, БУДИ-
НОК 29

34622960 АЕ 199729 07.08.2014 07.08.2019

42 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВ-
СЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД 
ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА»

61145, ХАРКІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, 
ВУЛИЦЯ КОСМІЧНА, 
БУДИНОК 12, КІМНАТА 22

34017001 АЕ 199730 07.08.2014 07.08.2019

43 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ 
«СІНВЕСТБУД»

61166, ХАРКІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, 
ВУЛИЦЯ БАКУЛІНА, 
БУДИНОК 4А, ОФІС 72

34015774 АЕ 199731 03.09.2014 03.09.2019

44 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «РЕГІОН 
КАПІТАЛ»

14033, ЧЕРНІГІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ, МІСТО ЧЕРНІ-
ГІВ, ВУЛИЦЯ СТРІЛЕЦЬ-
КА, БУДИНОК 88, ОФІС 4

33939607 АЕ 199732 04.09.2014 04.09.2019

45 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСО-
ВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНВЕСТ»

03680, МІСТО КИЇВ, 
Предславинська, буд.28

36425137 АЕ 199733 06.11.2014 06.11.2019

46 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІЯ»

01032, місто Київ, вулиця 
Жилянська, будинок 114, 
офіс 6

39295156 АЕ 199734 02.10.2014 02.10.2019

47 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ 
«ЖИТЛОІНВЕСТГАРАНТ»

04114, місто Київ, вулиця 
Полупанова, будинок 21

34186433 АЕ 199735 10.10.2014 10.10.2019

48 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова 
компанія «ЖИТЛОІНВЕСТБУД»

29000, ХМЕЛЬНИЦЬКА 
ОБЛАСТЬ, МІСТО ХМЕЛЬ-
НИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКА, БУДИ-
НОК 5, КІМНАТА 51

34382488 АЕ 199738 02.03.2015 02.03.2020

49 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ 
«ЕКСКОМБУДІНВЕСТ»

79066, ЛЬВІВСЬКА ОБ-
ЛАСТЬ, МІСТО ЛЬВІВ, 
ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, БУДИ-
НОК 301В

39008431 АЕ 199739 04.03.2015 04.03.2020

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖмОР-
мОНТАЖ» скликає загальні збори акціонерів 15.05.2015р. о 17.00 за 
адресою: м.Херсон, Острівське шосе, 5, другий поверх адмінбудинку, з 
таким порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт про результати 
діяльності за 2014р. 3.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора. 4.
Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутків за 
2014р. 5.Попереднє схвалення значних правочинів. Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 11.05.15. З матеріалами 
зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернув-

шись у відділі кадрів до Красніковой Т.С. Реєстрація учасників зборів 
15.05.15 з 16.30 до 16.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, 
довіреним особам — паспорт та довіреність. Основні показники фінгосп 
діяльності (тис.грн.) (2014/2013): Усього активів 19549/19512. Основні засо-
би 10289/11112. Довгострокові фінінвестиції 3/3. Запаси 2803/2915. Сумар-
на дбт заборгованість 4803/5145. Грошові кошти 1378/198. Власний капітал 
14499/13925. Статутний капітал 296/296. Нерозподілений прибуток 
14120/13546. Поточні зобов’язання 5050/5587. Чистий прибуток (збиток) 
672/366. Кількість акцій 3290/3290. Чисельність працівників 102/106.

Річна інформація емітента  
за 2014 р.

1. Повне найменування емітента — Приватне акціонерне това-
риство «Страхова компанія «АКВ Гарант»; код за ЄДРПОУ — 
22887185; місцезнаходження — 03062, м. Київ, прт Перемоги, 

б.67; міжміський код та телефон — (044) 4547525.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-

доступній інформаційній базі даних Комісії — 08.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-

лярну річну інформацію — www.akvgarant.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОмПАНІЯ «АКВ ГАРАНТ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕР ЛІКІд ЄНАКІЄВЕ»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«ЕР ЛІКІД ЄНАКІЄВЕ»
2. Код за ЄДРПОУ: 37837486
3. Місцезнаходження: 04112 місто Київ, Ризька, 8, літера А
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 583 00 89, 044 583 00 88
5. Електронна поштова адреса: Oleksandr.Melyanchuk@airliquide.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://37837486.smida.go.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням одноосібного акціонера № 27 від 07 квітня 2015 року прий

нято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: про 
припинення повноважень Директора Товариства пана Ніціа Лєха Юзефа. 
Паспортні дані фізичної особи: паспорт №ED 3251921, виданий Воєводою 
Шльонскі/3/ 28.12.2011р. Пiдстава такого рiшення: прийняття рiшення од-
ноосібного акціонера ПрАТ «Ер Лікід Єнакієве». Обґрунтування змiн у пер-
сональному складi посадової особи: закiнчення термiну дії дозволу на 
працевлаштування в Україні. Посадова особа непогашеної судимості за 
посадові та кримінальні злочини не має. Посадова особа не володіє паке-
том акцій в статутному капіталі Товариства. Посадова особа перебувала 
на посаді Директора 1 (один) рік.

Рішенням одноосібного акціонера № 27 від 07 квітня 2015 року прий
нято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: про 
припинення повноважень Голови Наглядової Ради Товариства пана Курта 
Франсуа, Александра. Паспортні дані фізичної особи: паспорт 
№11AZ34487, виданий Посольством Франції в Болгарії 30.05.2011р. 
Пiдстава такого рiшення: прийняття рiшення одноосібного акціонера 
ПрАТ «Ер Лікід Єнакієве». Обґрунтування змiн у персональному складi 
посадової особи: закiнчення термiну, на який особу було обрано на дану 
посаду. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та криміналь-
ні злочини не має. Посадова особа не володіє пакетом акцій в статутному 
капіталі Товариства. Посадова особа перебувала на посаді Голови На-
глядової Ради 1 (один) рік.

Рішенням одноосібного акціонера № 27 від 07 квітня 2015 року прий
нято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: про 
призначення (обрання) Директора Товариства пана Курта Франсуа, Алек-
сандра. Паспортні дані фізичної особи: паспорт №11AZ34487, виданий 
Посольством Франції в Болгарії 30.05.2011р. Пан Курт Франсуа, Алек-
сандр обирається на посаду Директора Товариства на термін дії дозволу 
на працевлаштування в Україні. Пiдстава такого рiшення: прийняття 
рiшення одноосібного акціонера ПрАТ «Ер Лікід Єнакієве». Обґрунтуван-
ня змiн у персональному складi посадової особи: необхiднiсть обрання 
Директора Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за поса-
дові та кримінальні злочини не має. Посадова особа не володіє пакетом 
акцій емітента. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала 
наступні посади: Генеральний директор компанії «Ер Лікід Болгарія», Го-
лова Наглядової Ради ПрАТ «ЕР Лікід Єнакієве», Директор ПрАТ «Ер Лікід 
Єнакієве» та Директор ТОВ «Ер Лікід Юкрейн».

Рішенням одноосібного акціонера № 27 від 07 квітня 2015 року прий
нято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: про 
обрання Голови Наглядової Ради Товариства пана Муліне Мішель, Крісті-
ана. Паспортні дані фізичної особи: паспорт №10СI 08872 виданий 
02.08.2010р, СуПрефектурою де Антоні. Пан Муліне Мішель, Крістіан об-
раний на посаду Голови Наглядової Ради терміном на 1 (один) рік. 
Пiдстава такого рiшення: прийняття рiшення одноосібного акціонера 
ПрАТ «Ер Лікід Єнакієве». Обґрунтування змiн у персональному складi 
посадової особи: необхiднiсть обрання складу Наглядової Ради, а саме, 
Голови Наглядової Ради Товариства. Посадова особа непогашеної суди-
мості за посадові та кримінальні злочини не має. Посадова особа не воло-
діє пакетом акцій емітента. Посадова особа протягом останніх п'яти років 
обіймала наступні посади: Директор Ер Лiкiд ЮкрейнСА, Директор де-
партаменту Ер Лікід САвідповідальний за зону Європи, Директор компа-
нії Ер Лікід Інжиніринг та Сервісис в Шампіні. На даний момент посадова 
особа займає посаду Директора промислової платформи компанiї Ер 
Лiкiд, Францiя з мiсцезнаходженням: 75007, м. Париж, вул. КоньякЖе,6.

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

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

2. директор  Ніціа Лєх Юзеф
08.04.2015

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
фIРмА «ЛIСОВА»

РІЧНА ІНфОРмАЦІЯ емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ФIРМА «ЛIСОВА», 31457819, 
ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 1, 
М. КИЇВ, Деснянський, 02217, 044 
5475800

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

10.04.2015

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

31457819.smida.gov.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», 
30437318

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів — чергові. Дата 
проведення: 04.03.2014 року. Кворум зборів: 94,9457% до загальної кіль-
кості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1 Про обрання, голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвер-
дження регламенту загальних зборів акціонерів. 2.Звіт Директора Това-
риства про результати господарської діяльності у 2013 р. 3.Звіт Наглядо-
вої ради Товариства. 4.Звіт Ревізора Товариства. 5.Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Директора та Ревізора Това-
риства. 6.Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2013 р. 7.Затвер-
дження річного звіту Товариства за 2013 р. 8.Визначення основних на-
прямків діяльності Товариства у 2014 р. 9.Припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товариства. 10.Обрання членів Наглядової ради, 
затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться 
з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової 
ради. 11.Обрання ревізора. Пропозицiї до перелiку питань порядку денно-
го не подавались. Позачергові збори не проводились. Результати розгляду 
питань порядку денного: Обрали Голову, Секретаря зборiв, Лiчильну 
комiсiю, затвердили регламент Загальних зборiв акцiонерiв; затвердили 
звіт Голови Наглядової ради Товариства про роботу Наглядової ради Това-
риства за 2013 рік, звіт Директора Товариства про його роботу за 2013 рік, 
звіт Ревізора Товариства про його роботу за 2013 рік та визнали роботу 
вищезазначених органів управління Товариства за 2013 рік задовільною; 
дивiденди за 2013 р. вирiшили не платити, прибуток направити на покра-
щення матерiальнотехнiчної бази; визначили основні напрямки діяльнос-
ті Товариства на 2014р. Обрали членів Наглядової ради, Ревізора. 
6. Інформація про дивіденди. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 
04.03.2014 р. (протокол №1/2014 вiд 04.03.2014 р.), дивiденди за 2013 р. 
не виплачувались, а прибуток направлено на матерiальнотехнiчний роз-
виток. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.03.2015 р. (протокол 
№1 вiд 16.03.2015 р.), дивiденди за 2014 р. не виплачувались, а весь 
прибуток спрямовано на формування резервного капіталу товариства, 
покращення матеріальнотехнічної бази Товариства.

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

звітний попере-
дній

Усього активів 22750 22480
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16630 15760
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 532 321
Сумарна дебіторська заборгованість 13 154
Грошові кошти та їх еквіваленти 5027 5652
Власний капітал 22129 22095
Статутний капітал 14072 14072
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8025 8023
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 621 385
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.) 56289200 56289200
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
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ 
МIЖГАЛУЗЕВИЙ IНСТИТУТ 
ПIДВИЩЕННЯ КВАЛIФIКАЦIЇ»

2. Код за ЄДРПОУ 00284017
3. Місцезнаходження 01135, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 71
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 4841931 0444841931

5. Електронна поштова адреса kmipksh@i.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

 http://www.kmipk.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї припинено повноваження 

на посадi; Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень — 
Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: в звя'зку 
з неможливим виконувати функції Члена Ревізійної комісії; пiдстави: 
протокол засiдання загальних зборiв №1 вiд 08.04.2015 р. Посадова 
особа Дедiон Вiктор Сергiйович (Паспорт: серiя ОН № 112089 
Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, виданий 08.02.1996 р.), 
на посадi перебував 1 рік. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,4682 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

Посадова особа Член Наглядової ради припинено повноваження 

на посадi; Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень — 
Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: в звя'зку 
зі станом здоров'я відповідно до п. 4.2. Положення про Наглядову 
раду; пiдстави: протокол засiдання загальних зборiв №1 вiд 
08.04.2015 р. Посадова особа Попова Любов Iванiвна (Паспорт: серiя 
СН 212362, виданний Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 
23.05.1996р.), на посадi перебувала 1 рік. Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 0,4682 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

На посаду Члена Ревізійної комісії обрано Шевченко Людмилу Ан-
дріївну; Рiшення про обрання прийнято загальними зборами акцiонерiв 
протокол №1 вiд 08.04.2015 р., причина прийняття цього рiшення: 
вакантнiсть посади. Строк, на який обрано особу: 2 роки. Посадова осо-
ба Шевченко Людмила Андріївна (Паспорт: серiя НЕ номер 261918, ви-
даний Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області, 23.08.2002 р.). 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1,8060 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На посаду Члена Наглядової ради обрано Бондар Тетяну Станісла-
вівну; Рiшення про обрання прийнято загальними зборами акцiонерiв 
протокол №1 вiд 08.04.2015 р., причина прийняття цього рiшення: 
вакантнiсть посади. Строк, на який обрано особу: 2 роки. Посадова 
особа Бондар Тетяна Станіславівна (Паспорт: серiя СК № 488422, ви-
даний Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області, 06.02.1997р.) 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 4.2140%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

Шевченко Станiслав 
Iванович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 08.04.2015

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАд 
«КИЇВСЬКИЙ мIЖГАЛУЗЕВИЙ IНСТИТУТ ПIдВИЩЕННЯ КВАЛIфIКАЦIЇ»

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Будівельномонтажне управління №5»

Код за ЄДРПОУ: 01267774
Місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Порошкова, 

буд. 2
Міжміський код, телефон та факс: (067) 2348211
Електронна поштова адреса: VATBMU5@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://vatbmu5.informs.net.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «БМУ №5» (Про-
токол №2 від 08.04.2015р.) відбулися наступні зміни складу посадових 
осіб емітента:

Звільнено. Голова правління — Буряков Леонід Павлович (згоду на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.04.2015р. у 
зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення засідання На-
глядової ради (Протокол №2 від 08.04.2015р.). Часткою в статутному капі-
талі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Перебував на посаді з 16.11.2010р. по 08.04.2015р.

Звільнено. Член правління — Головний бухгалтер — Бурякова Лідія 
Іванівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не нада-
но) з 08.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі 
рішення засідання Наглядової ради (Протокол №2 від 08.04.2015р.). Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 16.11.2010р. 
по 08.04.2015р.

Звільнено. Член правління — Галь Анатолій Васильович (згоду на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.04.2015р. у 
зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення засідання 
Наглядової ради (Протокол №2 від 08.04.2015р.). Часткою в статутному 

капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Перебував на посаді з 16.11.2010р. по 
08.04.2015р.

Звільнено. Член правління — Степанець Григорій Степанович (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.04.2015р. 
у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення засідання 
Наглядової ради (Протокол №2 від 08.04.2015р.). Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Перебував на посаді з 16.11.2010р. по 
08.04.2015р.

Призначено. Голова правління — Барташ Тамара Олександрівна (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
09.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішен-
ня засідання Наглядової ради (Протокол №2 від 08.04.2015р.). Строк, на 
який призначено особу — 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ 
«СП «Екометал», заступник директора з фінансів.

Призначено. Головний бухгалтер — Сташевська Юлія Володимирівна 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
09.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішен-
ня засідання Наглядової ради (Протокол №2 від 08.04.2015р.). Строк, на 
який призначено особу — до переобрання. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п'яти  років: ТОВ «ЕлтісКомпоненти», головний бухгалтер, (20102011 
рік), ТОВ «ЕлтісТехно», головний бухгалтер, (2012 рік), із 2012 року по 
цей час — ТОВ «СП «ЕКОМЕТАЛ», бухгалтерексперт, «ЕКОМЕДЦЕНТР», 
директор.

У зв’язку із внесенням змін до Статуту Товариства, згідно з яким кіль-
кісний склад Правління становить 1 особа.

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

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

Голова правління Барташ Тамара Олександрівна,       09.04.2015р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУдІВЕЛЬНО-мОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №5»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛЮБОТИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОд» 

(код за 00381976)
місцезнаходження:, 62433 , Харківська обл., м. Люботин, вул. Депов-

ська, 127
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуть-

ся 21 травня 2015 р. о 10:30 год. за адресою: м. Люботин, вул. Депов-
ська, 127, актова зала (2 поверх)

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10:00 до 10:15 год.
ПОРЯдОК дЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово

господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку за 2014 рік. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період 

2013 рік 2014 рік
Усього активів 3872 5069
Основні засоби 276 2158
Довгострокові фінансові інвестиції 1090 1090
Запаси 613 713
Сумарна дебіторська заборгованість 1778 1093
Грошові кошти та їх еквіваленти 115 15
Нерозподілений прибуток 1030 1112
Власний капітал - -
Статутний капітал 797 797
Довгострокові зобов’язання 3676 4844
Поточні зобов’язання 429 540
Чистий прибуток (збиток) 1424 82
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3188287 3188287
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах станом на 24 годину 15 травня 2015 року, за три робочі дні 
до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Харків-
ська  обл., м. Люботин, вул. Деповська, 127, кабінет директора з понеділка 
по п’ятницю з 800 до 1200 та з 14—00 до 1700 год. Посадова особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Пєрє-
пьолкін О.В. Документи надаються акціонеру товариства або його пред-
ставнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, 
отриманого товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати 
ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів акці-
онерів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх 
проведення без попереднього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів — доручення, оформ-
лене згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

Телефон для довідок: (057) 741-27-10 
Наглядова рада ПАТ «Люботинський хлібозавод» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«дЕВОН»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕ-
ВОН», (код ЄДРПОУ 30780664), повідомляє про скликання позачергових 
загальних зборів акціонерів, що відбудуться 14 травня 2015 року за 
адресою: Україна, м. Київ, вул. І.мазепи, 12 «Б». 

Початок зборів об 11 год. 00 хв.
Реєстрація акціонерів починається о 10:00 год. 14.05.2015 р.
Реєстрація акціонерів закінчується о 10:45 год. 14.05.2015 р.
Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі 

документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціоне-
рів — паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодав-
ства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах, складено станом на 07.05.2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови і Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік і прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Правління Товариства за 2014 рік і прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту Правління.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік і прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ре-
візійної комісії.

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності 
в 2014 році.

8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.
9. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
10.1. Про припинення повноважень членів правління ПРАТ «Девон».
10.2. Про обрання членів правління ПРАТ «Девон». 
10.3. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що уклада-

тимуться з членами правління ПРАТ «Девон», встановлення розміру їх 
винагороди

10.4. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів (контрактів) з членами правління ПРАТ «Девон».

11. Затвердження положення про Збори Акціонерів ПРАТ «ДЕВОН».
12. Затвердження положення про Наглядову раду ПРАТ «ДЕВОН».
13. Затвердження положення про Правління ПРАТ «ДЕВОН».
14. Затвердження положення про Ревізійну комісію ПРАТ «ДЕВОН».
15. Організаційноправові питання здійснення фінансово

господарської діяльності ПРАТ «Девон» на Сахалінському родовищі в 
20152016 роках.

16. Про реструктуризацію кредитної заборгованості ПРАТ «Девон».
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, що стосу-

ються загальних зборів, у робочий час з 10.00 до 17.00 год. щоденно 
(крім вихідних та святкових днів) до 14.05.2015 р. за адресою: м. Київ, 
вул. Московська, 43/11, 3й поверх, оф.11, ПРАТ «ДЕВОН», а в день про-
ведення загальних зборів — на місці їх проведення. Відповідальна за 
надання документів завідуюча канцелярією — Шпота О.С.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються до 
24.04.2015 р. включно в письмовому вигляді за адресою: м. Київ, 
вул. Московська, 43/11, офіс 11, ПРАТ «ДЕВОН».

Голова Наглядової ради  Г.Р. Галустян 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОмПАНІЯ «РЕНОмЕ»

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 акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Реноме», 
19247460, вулиця Боричів Тік, 
будинок 3, м. Київ, 04070, 
(044) 4258840

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

08.04.2015

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

http://renomek.kiev.ua

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА
фІРмА «фЕРОКЕРАм»

Повідомляє про внесення додаткових питань до по-
рядку денного чергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ НВф «ферокерам», які відбудуться 27 квітня 
2015 року:

1. Про припинення діяльності Товариства шляхом ліквіда-
ції.

2. Обрання ліквідаційної комісії.
3. Затвердження плану, порядку, умов та строків ліквідації 

Товариства.
4. Затвердження порядку розподілу майна Товариства вна-

слідок його ліквідації.
директор Товариства.
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Повідомлення про проведення загальних зборів
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "Промислова"

2. Код за ЄДРПОУ 35481358
3. Місцезнаходження 01103, Київ, Драгомирова, 4, 122
4. Міжміський код, телефон та факс 0979496256 0979496256
5. Електронна поштова адреса sk.promyslova@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://sites.google.com/site/
skpromislova/home/novini

II. Текст повідомлення
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРО-

МИСЛОВА», місцезнаходження: Україна, 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, 4, 
оф. 122 (далі — Товариство) повідомляє про проведення річних загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 10 травня 2015 року об 11:00 за місцезнаходжен-
ням Товариства — Україна, 01103, м. Київ, вул. драгомирова, 4, оф. 122.

Реєстрація учасників зборів з 10:30 до 10:50 у день та за місцем про-
ведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі доку-
мент, який посвідчує особу, представникам акціонерів– документ, який по-
свідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 

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

ня про припинення їх повноважень. 
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства щодо оцінки її діяльності про-

тягом 2014 року та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік. 
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 р. з урахуванням ви-

мог, передбачених законом. 6. Прийняття рішення про виплату дивідендів 
за простими іменними акціями Товариства. Затвердження розміру річних 
дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. 

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у но-
вій редакції. 

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства. 

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
10. Затвердження умов цивільноправових чи трудових договорів 

(контрактів), що укладатимутися з членами Наглядової ради, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 

11. Затвердження Звіту Голови Правління Товариства за 2014 рік.
12. Затвердження Звіту та висновків Ревізора Товариства за 2014 рік.
13. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть озна-

йомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів за адресою: Україна, 01103, м. Київ, 
вул. Драгомирова, 4, оф. 122, посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами: член Наглядової ради — Романов Віталій 
Геннадійович. Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право 
на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 07 травня 2015 року.

Наглядова Рада Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОмПАНIЯ “ПРОмИСЛОВА”

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 ПАТ НАфТОХIмIК 

ПРИКАРПАТТЯ
2. Код за ЄДРПОУ 00152230
3. Місцезнаходження 78400, мiсто Надвiрна, 

вул.  Майданська буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс 0345 501830 0345 501844
5. Електронна поштова адреса gavrylyukIR@nnpz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

stockmarket.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2015р. прийнято рiшення щодо 

припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства  Шкапрової 
Наталiї Миколаївни.Часткою статутного капiталу Товариства володiє.Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Протоколом засiдання Наглядової ради Товариства вiд 08.04.2015р. об-
рано на посаду Голови Наглядової ради Товариства  Шкапрову Наталiю 
Миколаївну.Посада, яку обiймає особа  Голова Наглядової ради.Термiн, 
на який обрано особу  3 роки.Часткою статутного капiталу Товариства 
володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2015р. прийнято рiшення щодо 
припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства  Ковтунович 
Тетяни Олексiївни.Часткою статутного капiталу Товариства володiє.Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв вiд 08.04.2015 року обрано на посаду 
члена Наглядової ради  Моторiна владислава Олександровича.Посада, 
яку обiймає особа  член Наглядової ради.Термiн, на який обрано особу  
3  роки.Часткою статутного капiталу Товариства володiє.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2015р. прийнято рiшення щодо 
припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства  Агафонова 
Олексiя Павловича.Часткою статутного капiталу Товариства володiє.Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв вiд 08.04.2015 року обрано на посаду 
члена Наглядової ради  Нiколенко Геннадiя Iвановича.Посада, яку обiймає 
особа  член Наглядової ради.Термiн, на який обрано особу  3 роки.Част-
кою статутного капiталу Товариства володiє.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2015р. прийнято рiшення щодо 
припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства  Сердюк 
Наталiї Степанiвни.Часткою статутного капiталу Товариства володiє.Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв вiд 08.04.2015 року обрано на посаду 
члена Наглядової ради  Вовкобой Димитрiй Олексiйович.Посада, яку 
обiймає особа  член Наглядової ради.Термiн, на який обрано особу  
3  роки.Часткою статутного капiталу Товариства володiє.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2015р. прийнято рiшення щодо 
припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства  Шахнiк Кос-
тянтина Юрiйовича.Часткою статутного капiталу Товариства володiє.Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв вiд 08.04.2015 року обрано на посаду 
члена Наглядової ради  Мацiпура Андрiй Васильович.Посада, яку обiймає 
особа  член Наглядової ради.Термiн, на який обрано особу  3 роки.Част-
кою статутного капiталу Товариства володiє.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2015р. прийнято рiшення щодо 
припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства  Бiдаша 
Анатолiя Мефодiйовича.Часткою статутного капiталу Товариства не 
володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Протоколом засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 08.04.2015р. об-
рано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства  Панфiлову Олену 
Євгенiвну.Посада, яку обiймає особа  Голова Ревiзiйної комiсiї.Термiн, на 
який обрано особу 5 рокiв.Часткою статутного капiталу Товариства не 
володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2015р. прийнято рiшення щодо 
припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства  Вахнiної 
Олени Юрiївної.Часткою статутного капiталу Товариства не володiє.Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв вiд 08.04.2015 року обрано на посаду 
члена Ревiзiйної комiсiї Товариства  Коляденко Наталiю Iванiвну.Посада, 
яку обiймає особа  член Ревiзiйної комiсiї.Термiн, на який обрано особу  
5  рокiв.Часткою статутного капiталу Товариства володiє.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2015р. прийнято рiшення щодо 
припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Iванова 
Юрiя Юрiйовича.Часткою статутного капiталу Товариства не володiє.Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв вiд 08.04.2015 року обрано на посаду 
члена Ревiзiйної комiсiї Товариства  Жученя Дмитро Борисович.Посада, 
яку обiймає особа  член Ревiзiйної комiсiї.Термiн, на який обрано особу  
5  рокiв.Часткою статутного капiталу Товариства не володiє.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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 Олександр Леонiдович
Шиляєв (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 08.04.2015
(дата)
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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 
"Південна генеруюча компанія" , 
34801918, Новікова, 13, м.Одеса, 
Малиновський район м.Одеси, 
Одеська область, 65098, Україна, 
(048)7052162

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

08.04.2015

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

http://ugkenergy.com.ua

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

Аудиторська фірма "Рейтинг" у формі 
товариства з обмеженою відпоівдаль-
ністю, 23913424

5. Інфор-
мація 
про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів — чергові. 
Дата проведення: 01.04.2014 року.
Кворум зборів: 62,41% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 
ПАТ "Південна генеруюча компанія" (даліТовариство), припи-
нення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово
господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Това-
риства. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 
5.Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.Затве6рдження 
висновків Ревізора Товариства.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками робо-
ти в 2013 році.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Това-
риства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з члена-
ми Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової ради.
11. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
12.Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізо-
ром, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договору з Ревізором.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку ден-
ного: 
Наглядова рада Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі:
Голова лічильної комісії Бєлайчук Катерина Григорівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: 
Голова лічильної комісії Бєлайчук К.Г., з моменту закриття да-
них Загальних зборів акціонерів Товариства.
Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:
1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерівпредставника 
ПАТ "Одесаобленерго" та секретарем Загальних зборів — пред-
ставникак ПАТ "Українська Іноваційнофінансова компанія", за-
пропонованих Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол 
від 31.01.2014р.).
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити на-
ступний регламент:
 для доповіді по всім питанням порядку денного — до 10 хви-
лин;
 всі питання до повідочів надаються у письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменуквання) акціонера та кількості належ-
них йому акцій;
 відповіді по запитанням — до 10 хвилин;

Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:
Звіт Генерального директора Товариства про результати 
фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2013 рік за-
твердити.
Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.
Прийняті рішення по п'ятому питанню порядку денного:
Затвердити звіт Ревізора Товариства про проведену роботу в 
2013 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу 
Товариства за 2013 рік.
Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:
Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (в т.ч. баланс, звіт 
про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух 
грошових коштів, примітки до звіту).
Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:
У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи 
Товариства в 2013 році, прибуток за 2013 рік не розподіляти, ди-
віденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду 
не здійснювати.
Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повно-
му складі.
Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:
1) Зоммера Анатолія Еммануїловича;
2) Герасименко Андрія Миколайовича;
3) Бінєєву Світлану Махмудівну.
Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:
1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства.
2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової 
ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).
3. Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка 
виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимча-
сової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання 
договорів з Головою Наглядової ради та членами Наглядової 
ради Товариства.
4. Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.
Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:
Припинити повноваження Ревізора Товариства.
Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:
Обрати Ревізором Товариства Шевчук Тамару Ігорівну.
Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:
1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором 
Товариства.
2. Встановити розмір винагороди Ревізору у розмірі 0 грн. на мі-
сяць (безоплатно).
3. Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка 
виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимча-
сової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання 
договорів з Ревізором Товариства.
Голова Загальних зборів акціонерів
Представник акціонерів ПАТ "Одесаобленерго" Ю.Ю.Соловйов.
Секретар Загальних зборів акціонерів Представник акціонерів 
ПАТ “УІФК” О.В.Глазова.

6. Інформація про дивіденди. 
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за 

прости-
ми 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
прости-

ми 
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
Дата виплати 
дивідендів
Опис Девіденди за результатами звітного періоду та пері-

оду, що передував звітному не нараховувались та 
не виплачувались.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІВдЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОмПАНІЯ”
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ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1205130 1207869
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 568506 609706
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1409 1395
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 15
Власний капітал 1204976 1207745
Статутний капітал 1200000 1200000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4513 7282
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0

Поточні зобов'язання і забезпечення 154 124
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.) 4800000000 4800000000
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 

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

Публічне акціонерне товари-
ство «Галант-Індустрі», 
21531523, вул.Фрунзе, 39, м.Київ, 
рн.Подільський, 04080, 
(044) 4176615

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

18.03.2015р.

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

http://21531523.smida.gov.ua/

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «БЛИСКОР 
ГАРАНТ», 16463676

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 20.02.2014 року. Кво-
рум зборів: 92% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розгля-
далися на загальних зборах: 
1. Звіт Директора про результати фінансовогосподарської діяльності за 
2013 рік.
2. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансовогосподарської діяль-
ності за 2013 рік та його затвердження. 
3. Затвердження річних фінансових результатів та балансу Товариства за 
2013 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 рік, терміни та по-
рядок виплати дивідендів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: про-
позицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Затвердити звіт Директора про результати роботи Товариства за 2013 
рік.
2. Затвердити Звіт Ревізійної комісії.
3. Затвердити річні фінансові результати та баланс Товариства.
4. Направити 90,944% чистого прибутку Товариства за 2013 рік, що скла-
дає 4900000,00 (чотири мільйона дев’ятсот тисяч ) грн. 00 коп. на виплату 
дивідендів. 
Акціонерам, що прибули на Збори повідомити про час та порядок виплати 
дивідендів усно. Акціонерам, що були відсутні на зборах направити пові-
домлення простим листом. 
Дивіденди виплачуються в касі Товариства, або перераховуються на осо-
бистий рахунок з врахуванням коштів на пересилку.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. Позачергові збори за 
звітний період не проводились.
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 привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

5313527,43 0 4900000 0

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн

13,556 0 13,97 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

4635062,05 0 4339697,31 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

02.03.2015 - 20.02.2014 -

Дата виплати 
дивідендів

02.03.2015 - 20.02.2014 -

Опис: Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 26.02.2015р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 
02.03.2015р.
Дата початку виплати дивідендів: 02.03.2015р.
Розмір виплати дивідендів: 5313527,43 грн.
Порядок виплати дивідендів: через касу підприємства.
Строк виплати дивідендів: з 02.03.2015р. по 02.09.2015р.

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

звітний попере-
дній

Усього активів 108854 113200
Основні засоби (за залишковою вартістю) 102200 107618
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 121 111
Сумарна дебіторська заборгованість 1445 898
Грошові кошти та їх еквіваленти 4962 4461
Власний капітал 107638 111974
Статутний капітал 385 385
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 107185 111521
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1216 1226
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 15,26 14,7
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

15,26 14,7

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 366480 366480
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 «ГАЛАНТ-ІНдУСТРІ»

ПОВІдОмЛЕННЯ
про зміни у порядку денному 

річних Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта»
Відкрите акціонерне товариство

Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»
(місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7д)

повідомляє, що до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 
НАСК «Оранта», які відбудуться 23 квітня 2015 року об 11 год. 00  хв. за 
адресою: 04075, м. Київ-75, Пуща-Водиця, 14 лінія, державне підпри-
ємство «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна», четвертий корпус, 

конференц-зал, включені нові питання: 
8. Про обрання Голови Наглядової ради НАСК «Оранта».
9. Про припинення повноважень членів Правління НАСК «Оранта».
10. Про обрання членів Правління НАСК «Оранта».
11. Про обрання Голови Правління НАСК «Оранта».
12. Про затвердження Положення про порядок надання акціонерам ін-

формації.

Тимчасовий виконувач обов’язків
Голови Правління  Грищенко В.м.

ВІдКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОмПАНІЯ «ОРАНТА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АСНОВА ХОЛдИНГ» 

2. Код за ЄДРПОУ 32252776 ; 3. Місцезнаходження: 03115 Україна, 
Київ, вул. Краснова, 27

4. Міжміський код, телефон та факс: +380 44 452 9886
5. Електронна поштова адреса емітента steblyanko.i@asnova.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації http://asnova.com/ ; 7. Зміна складу посадових 
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів Приватного акціонер-

ного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» від 07 квітня 2015 року (далі по тек-
сту — Рішення Загальних зборів) було змінено склад посадових осіб емітента. 

Рішенням Загальних зборів припинено повноваження з 07 квітня 
2015 року:

1. Голови Наглядової ради Строгана Анатолія Васильовича (паспорт серії 
СО № 754090, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30 жовтня 
2001 року), володіє 20,5868% статутного капіталу емітента, перебував на по-
саді 8 років, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

2. Секретаря Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (пас-
порт серії СН № 848779, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. 
Києві 15 липня 1998 року), володіє 20,5868% статутного капіталу емітента, 
перебував на посаді 8 років, непогашеної судимості за посадові та корис-
ливі злочини не має.

3. Члена Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича (паспорт 
серії СН № 357488, виданий Дніпровським РУ ГУ України в м. Києві 05 грудня 
1996 року), володіє 20,5867% статутного капіталу емітента, перебував на по-
саді 8 років, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

4. Члена Наглядової ради Нагурного Вадима Аркадійовича (паспорт серії 
СН № 980746, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26 листопада 
1998 року), володіє 4,8353% статутного капіталу емітента, перебував на посаді 
8 років, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

5. Члена Наглядової ради Шаповалова Володимира Івановича (пас-
порт серії СН № 231055, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в 
м. Києві 25 липня 1996 року), володіє 18,8986% статутного капіталу емі-
тента, перебував на посаді 8 років, непогашеної судимості за посадові та 
корисливі злочини не має.

6. Члена Наглядової ради Шаповалова Сергія Івановича (паспорт серії СО 
№ 400108, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 01 червня 
2000 року), володіє 4,8353% статутного капіталу емітента, перебував на по-
саді 8 років, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Рішенням Загальних зборів обрано з 08 квітня 2015 року:
1. Головою Наглядової ради Строгана Анатолія Васильовича (паспорт 

серії СО № 754090, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
30 жовтня 2001 року), володіє 20,5868% статутного капіталу емітента, не-
погашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Строк, на 
який призначено особу: до наступних річних зборів товариства. Попередні 
посади: Голова Спостережної ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

2. Секретарем Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (пас-
порт серії СН № 848779, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві 15 липня 1998 року), володіє 20,5868% статутного капіталу емітен-
та, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Строк, 
на який призначено особу: до наступних річних зборів товариства. Попере-
дні посади: Секретар Спостережної ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

3. Членом Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича 
(паспорт серії СН № 357488, виданий Дніпровським РУ ГУ України в м. Ки-
єві 05 грудня 1996 року), володіє 20,5867% статутного капіталу емітента, 
непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Строк, на 
який призначено особу: до наступних річних зборів товариства. Попередні 
посади: Член Спостережної ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

4. Членом Наглядової ради Нагурного Вадима Аркадійовича (паспорт 
серії СН № 980746, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
26 листопада 1998 року), володіє 4,8353% статутного капіталу емітента, 
непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Строк, на 
який призначено особу: до наступних річних зборів товариства. Попередні 
посади: Член Спостережної ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

5. Членом Наглядової ради Толстого Олександра Миколайовича (пас-
порт серії СО 300874, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Ки-
єві 01 лютого 2000 року), володіє 0,8195% статутного капіталу емітента, не-
погашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Строк, на 
який призначено особу: до наступних річних зборів товариства. Попередні 
посади: керівник непродовольчої дистрибуції ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ».

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

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

 2. директор ______________                                  У.Р. Гулієв
                      М.П.                            08 квітня 2015 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«мЕдПРОмПРОЕКТ»

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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МЕДПРОМПРОЕКТ», 
00481718, проспект 
Возз’єднання, 7А, м. Київ, 
Днiпровський, 02160, (044) 5590022

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

10.04.2015

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

www.medpromproject.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 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», 
30437318

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів — чергові. Дата 
проведення: 23.04.2014 року. Кворум зборів: 91,84% до загальної кількос-
ті голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про 
обрання Лічильної комісії, Головуючого та Секретаря зборів акціонерів.  
2. Про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціоне-
рів. 3. Затвердження річного звіту товариства за 2013р. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду річного звіту товариства. 4. Звіт директо-
ра товариства про результати господарської діяльності у 2013р. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства. 
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту наглядової ради товариства. 6. Розподіл при-
бутку товариства за підсумками 2013р. Пропозиції щодо переліку питань 
порядку денного не надходили. Позачергові загальні збори у звітному 
періоді не скликались. Результати розгляду питань порядку денного: Об-
рали Лічильну комісію, Головуючого та Секретаря зборів акціонерів. За-
твердили Регламент проведення загальних зборів акціонерів. Затверди-
ли річний звіт товариства за 2013р., звіт директора товариства про 
результати господарської діяльності у 2013р., звіт наглядової ради това-
риства за 2013р. Дивіденди за підсумками роботи публічного акціонер-
ного товариства «Медпромпроект» у 2013р. вирішили не нараховувати 
та не виплачувати.
6. Інформація про дивіденди: Рішенням загальних зборів акціонерів, які 
відбулися 23.04.2014 р. (Протокол №16 від 23.04.2014 р.) було прийнято 
рішення дивіденди за результатами 2013 року не нараховувати та не ви-
плачувати. Рішення про виплату дивідендів за звітний період буде прий
нято на чергових загальних зборах.

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

звітний попередній
Усього активів 7168 7261
Основні засоби (за залишковою вартістю) 215 268
Довгострокові фінансові інвестиції 5923 5793
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 152 198
Грошові кошти та їх еквіваленти 65 204
Власний капітал 6747 6871
Статутний капітал 7500 7500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 753 629
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 11
Поточні зобов’язання і забезпечення 421 379
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,02 0,01

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

0,02 0,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5000000 5000000
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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

16

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 
«Білоцерківський завод залізо-
бетонних конструкцій», 00130659, 
вул.Сiчневого прориву, 39, м.Біла 
Церква, Київська область, 09113, 
Україна, (04563) 40595

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

07.04.2015

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

www.zbk.com.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 «Аудиторська фірма 
«Баррістер АГЕНС Груп», 31992339

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 24.04.2014 року. Кво-
рум зборів: 81,74% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 
1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження порядку проведення Зборів.
3. Звіт Правління за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Правління за 2013 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку та збитків То-
вариства за 2013 рік.
8. Прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших право-
чинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про попереднє 
схвалення значних та інших правочинів.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: по-
зачергові збори не проводились. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
Голова комісії — Могуленко Віктор Олегович;
член комісії — Каланчук Сергій Васильович; член комісії — Величко Олеся 
Василівна.
2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
2.1.згідно з пунктом 6 статті 42 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до 
порядку денного;
2.2.рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голо-
суванням за бюлетенями;

2.3.встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку ден-
ного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслуха-
ти відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Зборів та про-
вести голосування;
2.4.доповідь по питанням порядку денного Зборів — до 10 хвилин;
2.5.виступи по питанням порядку денного Зборів — до 3 хвилин, повторні 
виступи — до 2 хвилин;
2.6. призначити ведучим Зборів Могуленка Віктора Олеговича
3.1. Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління за 2013 рік.
4.1. Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.
5.1. Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.
6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік у складі річних фінансо-
вих результатів діяльності (звіт про фінансові результати, звіт про рух гро-
шових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звіт-
ності) та балансу Товариства за 2013 рік.
7.1. Розподіл прибутку не проводити у зв’язку зі збитковістю діяльності 
Товариства в 2013 році. Покрити чистий збиток Товариства за 2013 рік за 
рахунок прибутку майбутніх періодів.
8. Надати попереднє схвалення на укладення Товариством в ході звичай-
ної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня прове-
дення цих Загальних зборів значних правочинів, загальна сума яких пере-
вищує 25 % вартості активів Товариства за даними фінансової звітності 
Товариства за 2013 рік.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято.
6. Інформація про дивіденди. За звітний період дивіденди не виплачувались.

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

звітний попередній
Усього активів 22512 19174
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8211 8355
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6991 7180
Сумарна дебіторська заборгованість 5126 2569
Грошові кошти та їх еквіваленти 1459 505
Власний капітал 17597 14781
Статутний капітал 1486 1486
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 15778 12962
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 291 679
Поточні зобов’язання і забезпечення 4624 3714
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,47 0,01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,47 0,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5942720 5942720
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 «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОд ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»

Річна інформація ВАТ «Яциново-Слобідський кар’єр піску»  
за 2014 рік

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

міжміський код та телефон емітента: Відкрите акціонерне товариство 
«ЯциновоСлобідський кар’єр піску», 13940437, с.Яцинова Слобiдка, Пол-
тавський рн, Полтавська обл.., 38721, 0532568991.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 08.04.2015р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://13940437.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Полтавське бюро судовоекономічної 
експертизи та аудиту», 23561178

5. Інформація про загальні збори: Збори не скликались і не проводи-
лись, в зв’язку з розпочатою процедурою ліквідації.

6. Інформація про дивіденди: Дивіденди у звітному та попередньому 
періодах не нараховувались та не виплачувались.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 495 736

Основні засоби (за залишковою вартістю) 141 476
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 51 6
Сумарна дебіторська заборгованість 268 65
Грошові кошти та їх еквіваленти 35 0
Власний капітал 9228 9018
Статутний капітал 29 29
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

9539 9329

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 9723 9754
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

1.8 0.45

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

1.8 0.45

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 116797 116797
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

ВІдКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯЦИНОВО-СЛОБІдСЬКИЙ КАР’ЄР ПІСКУ»
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 

з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента — ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ТЕРмIНАЛ-м».

2. Код за ЄДРПОУ — 31749934.
3. Місцезнаходження — 04074 м. Київ, вул. Резервна, буд. 8.
4. Міжміський код, телефон та факс — (044) 501-91-82 501-91-82.
5. Електронна поштова адреса — office@siltek.kiev.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — 31749934.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 звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛМ» 08.04.2015 року. Звільнення посадової особи вико-
нано на підставі Протоколу № 15 Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛМ» від 08.04.2015 року. Посадова особа Суботенко Ми-
кола Олексійович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,16698%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 2187,50 грн. Зміни у персональному складі посадо-
вої особи обумовлені закінченням строку дії повноважень. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття 
паспортних даних не отримано.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛМ» 08.04.2015 року. Призначення посадової особи ви-
конано на підставі Протоколу № 15 Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛМ» від 08.04.2015 року. Посадова особа Суботенко Ми-
кола Олексійович, призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,16698%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 2187,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Директор з 
економіки та фінансів ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани 
Ковальської». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 8 750 ак-
цій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛМ» 08.04.2015 року. Звільнення посадової особи вико-
нано на підставі Протоколу № 15 Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛМ» від 08.04.2015 року. Посадова особа Пилипенко 
Олександр Сергійович, яка займала посаду Члена Наглядової ради, звіль-
нена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,660019%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 8646,25 грн. Зміни у персональному скла-
ді посадової особи обумовлені закінченям строку дії повноважень. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не отримано. 

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛМ» 08.04.2015 року. Призначення посадової особи ви-
конано на підставі Протоколу № 15 Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛМ» від 08.04.2015 року. Посадова особа Пилипенко 
Олександр Сергійович, призначена на посаду Член Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,660019%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 8646,25 грн. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 
роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова 
Наглядової ради ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ко-
вальської». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 34585 ак-
цій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛМ» 08.04.2015 року. Звільнення посадової особи вико-
нано на підставі Протоколу № 15 Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛМ» від 08.04.2015 року. Посадова особа Суруп Володи-
мир Юрійович, яка займала посаду Члена Наглядової ради, звільнена. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,172996%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 2266,25 грн. Зміни у персональному складі 
посадової особи обумовлені закінченям строку дії повноважень. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття 
паспортних даних не отримано.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛМ» 08.04.2015 року. Призначення посадової особи ви-
конано на підставі Протоколу № 15 Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛМ» від 08.04.2015 року. Посадова особа Суруп Володи-
мир Юрійович, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,172996%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 2266,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Товариства ТОВ «Бе-
тон Комплекс». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 9065 
акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛМ» 08.04.2015 року. Звільнення посадової особи вико-
нано на підставі Протоколу № 15 Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛМ» від 08.04.2015 року. Посадова особа Пилипенко Сер-
гій Олександрович, яка займала посаду Ревізор акціонерного товариства, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Зміни у персональному складі по-
садової особи обумовлені закінченям строку дії повноважень. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття 
паспортних даних не отримано.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛМ» 08.04.2015 року. Призначення посадової особи ви-
конано на підставі Протоколу № 15 Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛМ» від 08.04.2015 року. Посадова особа Пилипенко Сер-
гій Олександрович, призначена на посаду Ревізор акціонерного товари-
ства. 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 призначено особу: 3 роки. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступник комер-
ційного директора ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани 
Ковальської». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано.

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

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

2. директор  Яменко Олександр Борисович
(підпис)           (ініціали та прізвище керівника) 

М.П.                           10.04.2015
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРмIНАЛ-м»

Річна інформація ПрАТ «фірма «Взуття»  
|за 2014 р.

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Фiрма «Взуття», 01554605, 36008, м.Полтава, вул Ко-

марова, б.7, 0532679202.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-

доступній інформаційній базі даних Комісії: 08.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-

лярну річну інформацію: http:// 01554605.smida.gov.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«фIРмА «ВЗУТТЯ»

Річна інформація ПрАТ «Котелевська Сільгоспхімія» за 2014 рік
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство Котелевське об'єднання по агрохімічному обслуговуванню сіль-
ського господарства «Сільгоспхімія», 05487064, вул.Жовтнева, 327, 

смт.Котельва, Котелевський рн, Полтавська обл., 38600, 0535022286.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 08.04.2015р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http:// 05487064.smida.gov.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОТЕЛЕВСЬКЕ ОБ’ЄдНАННЯ ПО АГРОХІмІЧНОмУ 
ОБСЛУГОВУВАННЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОдАРСТВА «СІЛЬГОСПХІмІЯ»
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ПОВІдОмЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерного 

товариства
до уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ви-

сокогірне» (надалі — Товариство) місцезнаходження: 70421, Запо-
різька область, Запорізький район, с. Високогірне, вул. Мічуріна, буд.5, 
код за ЄДРПОУ 00414629.

Наглядова рада Товариства повідомляє, що чергові (річні) За-
гальні збори акціонерів Товариства (надалі — Збори), відбудуться 
19 травня 2015 року о 8:30 год. за адресою: 70421, Запорізька обл., 
Запорізький район, с. Високогірне, вул. мічуріна, буд. 5 (примі-
щення контори).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 13 травня 2015 року.

ПОРЯдОК дЕННИЙ ЗБОРІВ  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної ко-
місії.

2. Прийняття рішення з питань проведення Зборів.
3. Розгляд звіту Дирекції про результати фінансовогосподарської 

діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Дирекції.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за 
2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства за 2014 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Звітний 

2014 р. 
Попередній 

2013 р.
Усього активів 1620,0 1530,0

Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 

735,4 807,8

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 793,7 525,7
Сумарна дебіторська заборгованість 39,1 117,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 41,8 78,7
Власний капітал 100,0 100,0
Статутний капітал 166,9 166,9
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

95,5 140,1

Довгострокові зобов’язання 259,0 100,7
Поточні зобов’язання 98,6 122,3
Чистий прибуток (збиток) 95,5 293,9
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

32 32

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за 
місцем їх проведення з 8:00 до 8:30 год. Для участі у Зборах акціоне-
рам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам 
акціонерів — паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог чинного 
законодавства України. 

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Зборів у робочі дні тижня з 9:00 до 17:00 за 
адресою місцезнаходження Товариства, каб. №2, а в день проведення 
Зборів — також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, є секретар Лукандій 
Надія Геннадіївна.

Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 
Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ акціонера, 
кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції.

Пропозиції приймаються у строк до 30 квітня 2014 р. (включно). Те-
лефон для довідок: (061) 2232862

Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИСОКОГІРНЕ»

Повідомлення про внесення змін до порядку денного чергових 
річних Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЕСмА»

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЕСмА».

Місцезнаходження товариства: 03115, м. Київ, вул. Миколи Красно-
ва, 27.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів — 
30  квітня 2015 року об 11-00 годин за адресою: 03115, м. Київ, 
вул.  миколи Краснова, 27, конференц-зал 5 поверху адмінбудівлі 
побутової (літера Ж,К) (оголошення про проведення загальних зборів 
опубліковано 20.03.2015 року //«Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» № 54 (2058). 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок ден-
ний) доповнено пунктом 8 наступного змісту:

«8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової 
ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕСМА», визна-
чення кількісного складу Наглядової ради та обрання нових членів На-
глядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕСМА». 
Затвердження умов цивільноправових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільноправових, трудових договорів (контрактів) з чле-
нами Наглядової ради.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати на-
діслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, у робочі дні з 1000 до 1300 за адресою: 03115, м. Київ, 
вул.  Краснова, 27, в адмінбудівлі побутової (літера Ж,К), перший по-
верх, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх прове-
дення. Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Хотенко Олек-
сандр Юлійович. 

довідки за телефоном: (044)450-52-03.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОмОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ», 

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 товариство 
«Енергомонтажвентиляція», 
код за ЄДРПОУ 25293049, 
вул. Івана Франка, буд. 5, літ. Б,  
м.Київ, 01030, (044)2350088

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

07.04.2015

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

www.emw.kiev.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЛАГО»- СТРАХОВА КОмПАНIЯ»

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 «БЛАГО» СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ», 21134124, 
вул. Ковпака, буд. 17, м. Київ, 
Печерський, 03150, 044 2538484

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

10.04.2015

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

21134124.smida.gov.ua
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Річна інформація ПАТ «ПЗЗБВ№1» за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Полтавський завод залізобетонних виробів № 1», 03576350, 
вул. Зiнькiвська, 19, м.Полтава, Полтавська обл.., 36009, 0532613912.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 08.04.2015р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http:// 03576350.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Полтавське бюро судовоекономічної 
експертизи та аудиту», 23561178.

5. Інформація про загальні збори: чергові загальні збори проведені 
07.04.2014р. Порядок денний: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Обрання го-
лови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та регламен-
ту. 3.Звіти: Правління, наглядової ради і ревізійної комісї про підсумки фі-
нансово — господарської діяльності товариства за 2013р. Затвердження 
річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку (покриття збит-
ку). 4.Перевибори членів виконавчого і контролюючих органів. 5.Про по-
переднє схвалення значних правочинів та надання повноважень виконав-
чому органу на їх виконання. 6.Про викуп акціонерним товариством 
власних акцій. Пропозицiй до переліку питань до порядку денного не над-
ходило. Всі питання розглянуті та ухвалені. 

6. Інформація про дивіденди: Дивіденди у звітному та попередньому 
періодах не нараховувались та не виплачувались.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2396 2291
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1608 1721
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10 11
Сумарна дебіторська заборгованість 541 532
Грошові кошти та їх еквіваленти 236 27
Власний капітал 2266 2168
Статутний капітал 754 754
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 100 2
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 130 123
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.0325 0.0003
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.0325 0.0003

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3014908 3014908
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 ПАТ «ВІдРОдЖЕННЯ» за 2014р.
I. Основні відомості про емітента

І. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Вiдродження», 00728629, 37805,Полтавська обл., Хорольський рн., 
с. Петракiївка. (05362) 32555
ІІ. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 08.04.2015
ІІІ. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://00728629.smida.gov.ua
IV. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: ТОВ «Полтавське бюро судовоекономiчної 
експертизи та аудиту», 23561178
V. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів від-
булися 27.02.2014р. Порядок денний: 1.Обрання лічильної комісії. 2. Об-
рання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та 
регламенту. 3.Звіти: Директора, наглядової ради і ревізійної комісії про 
підсумки фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013р. За-
твердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку 
(покриття збитку). 4.Перевибори членів виконавчого і контролюючих ор-
ганів. 5. Про попереднє схвалення значних правочинів та надання повно-
важень виконавчому органу.Пропозицiї до перелiку питань порядку ден-
ного не поступали. Всi питання розглянутi та ухваленi.
VI. За результатами звітнього та попереднього років рішення щодо ви-
плати дивідендів не приймалось.

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

звітний попере-
дній

Усього активів 2708 2865
Основні засоби (за залишковою вартістю) 20 38
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 813 739
Сумарна дебіторська заборгованість 134 143
Грошові кошти та їх еквіваленти 42 100
Власний капітал 444 147
Статутний капітал 2630 2630
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3074 12023
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 3152 2718
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.0562 0.092

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

0.0562 0.092

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10520546 10520546
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 ЦП 
власних випусків протягом періоду

0 0

ПОВІдОмЛЕННЯ
про технічну помилку в повідомленні про скликання річних 

загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПроКредит БАНК»

Повідомляємо що в повідомленні про скликання річних загальних збо-
рів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк» (на-
далі — Банк), що знаходиться за адресою: проспект Перемоги, 107А, 
03115 Київ, Україна, на 14 квітня 2015 р. об 11.00 год. за вищевказаним 
місцезнаходженням головного офісу Банку, 3 поверх, кабінет 3, яке було 
розміщено в номері видання «Бюлетень «Відомості Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку» за 13.03.2015 року, в пункті 9 
порядку денного загальних зборів було допущено технічну помилку, а саме: 
замість належного «простих іменних» вказано «привілейованих». У зв’язку 
з цим публікуємо виправлений порядок денний загальних зборів:

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

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

слідками.
3. Розгляд звіту та висновку ревізійної комісії за результатами 2014 фі-

нансового року та прийняття рішення за його наслідками.
4. Розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами пе-

ревірки фінансової звітності Банку за 2014 рік та затвердження заходів за 
результатами такого розгляду.

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

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

ня додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за раху-
нок додаткових внесків.

8. Затвердження приватного розміщення простих іменних акцій та пере-
ліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

9. Призначення Правління Банку та інших осіб як уповноважених прий
мати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії 
щодо приватного розміщення простих іменних акцій.

10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
11. Переобрання членів Наглядової ради Банку. 
12. Обрання голови Наглядової ради Банку.
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься за адресою 

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

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

Телефони для довідок: + 38 044 590-10-00, + 38 044 590-10-36.
Банківська ліцензія № 195 від 13 жовтня 2011 р.
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РІЧНА ІНфОРмАЦІЯ
емітента цінних паперів за 2014р.
І. Основні відомості про емітента

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Компанiя 
розвитку будiвництва», 32250868, 
вул.Шота Руставелi,38 к.12, 
м. Київ, Печерський, Київська 
область, 01023, (044) 2777213

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

09.04.2015

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

https://sites.google.com/site/
krb32250868/

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «АУДИТ 
КОНСАЛТИНГ ГРУП», 35316245

ІІ. Основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

 Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 271509,4 271297,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 115,3 49765,3
Довгострокові фінансові інвестиції 136853,8 136853,8
Виробничі запаси 8832,8 8166,6
Сумарна дебіторська заборгованість 8610,4 11442,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 266,1 16,4
Власний капітал 155355,8 161664,5
Статутний капітал 168771 168771
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 16404,1 10095,4
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 116153,6 109633,1
Чистий прибуток (збиток) 6156,4 14294,4

директор 
ТОВ «Компанія розвитку будівництва» ________ Приятеленко Т.В.

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВIдПОВIдАЛЬНIСТЮ «КОмПАНIЯ РОЗВИТКУ БУдIВНИЦТВА»

РІЧНА ІНфОРмАЦІЯ
емітента цінних паперів за 2014р.
І. Основні відомості про емітента

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «БУДЕВОЛЮЦІЯ» , 34284328, 
Ольгинська,3 кім. 44/2, м. Київ, 
Печерський, 01001, (044) 2889630

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

09.04.2015

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

https://sites.google.com/site/
tovbudevolucia/

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП», 
35316245

ІІ. Основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

 Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 467124,8 91184,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 902,6 902,6
Виробничі запаси 27811,9 0
Сумарна дебіторська заборгованість 87612,7 42894,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 29076,6 17,5
Власний капітал 8132,6 10471,1
Статутний капітал 25335 25335
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 17202,4 14863,9
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 30000 1479
Поточні зобов’язання і забезпечення 428992,2 79234,2
Чистий прибуток (збиток) 2338,5 3759,2

директор 
ТОВ « БУдЕВОЛЮЦІЯ « ____________  Шемчук м.м.

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІдПОВІдАЛЬНІСТЮ «БУдЕВОЛЮЦІЯ»

Річна інформація ПАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Полтавське», 05384910, 38721,Полтавська обл., Полтавський рн, с. Кро-
тенки, вул.Ленiна,17 0532555762.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 08.04.2015р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://05384910.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Полтавське бюро судовоекономiчної 
експертизи та аудиту», 23561178

5. Інформація про загальні збори: чергові загальні збори відбулись 
22.04.2014р. Порядок денний: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Обрання го-
лови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та регламенту. 
3.Звіти: Правління, наглядової ради і ревізійної комісї про підсумки фінан-
сово — господарської діяльності товариства за 2013р. Затвердження річ-
ної фінансової звітності та порядку покриття збитку. 4.Перевибори членів 
виконавчого і контролюючих органів. 5.Про попереднє схвалення значних 
правочинів та надання повноважень виконавчому органу на їх виконання. 

Пропозицій до переліку питань до порядку денного не надходило. Резуль-
тати розгляду питань порядку денного: всі питання розглянуті та ухвалені. 

6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не 
прий малось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1961,6 1853,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 159,9 286,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 860,9 455,2
Сумарна дебіторська заборгованість 833,1 895,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,0 0,2
Власний капітал 750,9 840,3
Статутний капітал 685,3 685,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 572,6 483,2
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1210,7 1013,5
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

89,4 590,2
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦЛIСмАШ»

Річна інформація ПАТ «Спецлісмаш» за 2014р.
I. Основні відомості про емітента

І. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Спецлiсмаш», 00991315Полтавська , 
Лубенський, 37500, м.Лубни, вул.Садова, 9 (05361) 53290, 53291;  
ІІ. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 08.04.2015р.;ІІІ. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію 
http://00991315.smida.gov.ua; IV. Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: 
ТОВ «Аудиторська фiрма «Український корпоративний аудит», 33620564; 
V. Інформація про загальні збори : Чергові загальні збори акціонерів від-
булися 15.04.2014р. Порядок денний: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Об-
рання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та 
регламенту. 3.Звіти: Правління, наглядової ради і ревізійної комісії про 
підсумки фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013р. За-
твердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку 
(покриття збитку). 4.Перевибори членів виконавчого і контролюючих ор-
ганів. 5. Про викуп товариством власних акцій. Пропозицiї до перелiку 
питань порядку денного не поступали. Всi питання розглянутi та 
ухваленi. VI. За результатами звітнього та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1091 978
Основні засоби (за залишковою вартістю) 234 250
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 693 597
Сумарна дебіторська заборгованість 151 131
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 0
Власний капітал 736 645
Статутний капітал 115 115
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4 87
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 355 333
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.1972 0.169
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.1972 0.169

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 461469 461469
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 ЦП 
власних випусків протягом періоду

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРАНСНАЦIОНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ 

«ГРАНIТ»
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 ТОВАРИ-
СТВО «ТРАНСНАЦIОНАЛЬНА 
КОРПОРАЦIЯ «ГРАНIТ» , 32805271, 
вул. Броварська, буд. 40, с. Щорсівка, 
Коростенський район, Житомирська 
область, 11570, (04142) 49162, 45051

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

10.04.2015

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

tnkgranit.prat.in.ua
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Річна інформація ПрАТ «ПмК-171»   
за 2014 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Пересувна механiзована колона № 171», 01037494, 37300, Пол-

тавська обл., Гадяцький рн, м.Гадяч, вул.Гагарiна,57, (05354) 23768.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії:08.04.2015р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://01037494.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРЕСУВНА мЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 171»

Річна інформація ПрАТ «Укрпромтехсервіс»  
за 2014 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Укрпромтехсервiс», 05519043, 37300, Полтав-

ська обл., Гадяцький рн, м.Гадяч, вул.Лохвицька,30, (05354)21634.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-

доступній інформаційній базі даних Комісії08.04.2015р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-

лярну річну інформацію:http:// 05519043.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРПРОмТЕХСЕРВIС»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРмЕдфАРм»

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 ТОВАРИ-
СТВО «УКРМЕДФАРМ», 22949302, 
вул. Кiквiдзе, 18А, м. Київ, Печер-
ський  рн, 01103, 0445017344

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

10.04.2015

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

22949302.smida.gov.ua
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента — ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЗАВОд ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ Iм.СВIТЛАНИ КО-
ВАЛЬСЬКОЇ».

2. Код за ЄДРПОУ — 31987690.
3. Місцезнаходження — 02140, м. Київ, пр-т Бажана, буд. 14. 
4. Міжміський код, телефон та факс — 044 591-77-30 591-77-30. 
5. Електронна поштова адреса — psa@zzbkbeton.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — 31987690.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 звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ  «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬ-
СЬКОЇ» 08.04.2015 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі 
Протоколу Загальних зборів акціонерів № 16 ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕ-
ТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 08.04.2015 
року. Посадова особа Яніцька Лариса Анатоліївна, яка займала посаду Го-
лова Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,000476%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1,00 грн. Змі-
ни у складі посадової особи обумовлені закінченням строку дії повнова-
жень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної 
особи на розкриття паспортних даних не отримано.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬ-
СЬКОЇ» 08.04.2015 року. Призначення посадової особи виконано на під-
ставі Протоколу № 16 Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗО-
БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 08.04.2015 
року. Посадова особа Яніцька Лариса Анатоліївна, призначена на посаду 
Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,000476%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1,00 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: ПрАТ «Завод ЗБК ім. Св. Ковальської», бухгалтер. Розмір пакета ак-
цій емітента, які належать цій особі: 1 акція. Згоди фізичної особи на роз-
криття паспортних даних не отримано.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬ-
СЬКОЇ» 08.04.2015 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі 
Протоколу Загальних зборів акціонерів № 16 ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕ-
ТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 08.04.2015  року. 
Посадова особа Мартинюк Станіслав Михайлович, яка займала посаду 
Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 24,9995%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 52499,00 грн. 
Зміни у складі посадової особи обумовлені закінченням строку дії пов
новажень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної 
особи на розкриття паспортних даних не отримано.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬ-
СЬКОЇ» 08.04.2015 року. Призначення посадової особи виконано на під-
ставі Протоколу № 16 Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗО-
БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ від 08.04.2015 року. Посадова 
особа Суруп Володимир Юрійович, призначена на посаду Член Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 21000,00 грн. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу:  
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ди-
ректор, ТОВ «Бетон Комплекс». Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 21000 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних 
не отримано.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬ-
СЬКОЇ» 08.04.2015 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі 
Протоколу Загальних зборів акціонерів № 16 ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕ-
ТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 08.04.2015 
року. Посадова особа Лелека Тетяна Петрівна, яка займала посаду Член 
Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,000476%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1,00 грн. Зміни у скла-
ді посадової особи обумовлені закінченням строку дії повноважень. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не отримано.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬ-
СЬКОЇ» 08.04.2015 року. Призначення посадової особи виконано на під-
ставі Протоколу № 16 Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗО-
БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ від 08.04.2015 року. Посадова 
особа Лелека Тетяна Петрівна, призначена на посаду Член Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000476%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 1,00 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу:  
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
ТОВ «Завод ЗБК ім. Св. Ковальської», бухгалтер. Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 1 акція. Згоди фізичної особи на розкриття 
паспортних даних не отримано. 

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬ-
СЬКОЇ» 08.04.2015 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі 
Протоколу Загальних зборів акціонерів № 16 ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕ-
ТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 08.04.2015 
року. Посадова особа Суботенко Микола Олексійович, яка займала посаду 
Ревізор акціонерного товариства, звільнена. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 10,000476%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
21001,00 грн. Зміни у складі посадової особи обумовлені закінченням стро-
ку дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. 
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬ-
СЬКОЇ» 08.04.2015 року. Призначення посадової особи виконано на під-
ставі Протоколу № 16 Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗО-
БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ від 08.04.2015 року. Посадова 
особа Суботенко Микола Олексійович, призначена на посаду Ревізор акці-
онерного товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
10,000476%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 21001,00 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: ПАТ «Завод ЗБК ім. С.Ковальської», Член Наглядової ради. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 21001 акція. Згоди 
фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано.

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

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

2. директор  Пилипенко Сергій Олександрович
(підпис)              (ініціали та прізвище керівника)

М.П.                               10.04.2015
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОд ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ Iм.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
Відкритого акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго»

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — Відкрите акціонерне товариство 

«Запоріжжяобленерго». 
2. Код за ЄДРПОУ — 00130926.
3. Місцезнаходження — 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14.
4. Міжміський код, телефон та факс — 061 2863386, 061 2863389.
5. Електронна поштова адреса — a.a.bojko@zoe.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — www.zoe.com.ua.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

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

ІІ. Текст повідомлення
08 квітня 2015 року Наглядовою радою ВАТ «Запоріжжяобленерго» 

(протокол № 78) відкликано та припинено з дати прийняття рішення На-
глядовою радою Товариства повноваження члена Дирекції ВАТ «Запоріж-
жяобленерго» Кугатова Сергія Віталійовича. Не згоден на розкриття пас-
портних даних. 

Обґрунтування змін: відкликання та припинення повноважень члена 
Дирекції ВАТ «Запоріжжяобленерго» Кугатова С.В. за поданням Генераль-
ного директора ВАТ «Запоріжжяобленерго» Борисенка А.В..

Володіє часткою у статутному капiталi емітента — 0 %, судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посаді з 01.11.2013 року.

08 квітня 2015 року Наглядовою радою ВАТ «Запоріжжяобленерго» 
(протокол № 78) обрано членом Дирекції ВАТ «Запоріжжяобленерго» Кор-
ніленкова Ігоря Петровича з дати прийняття рішення Наглядовою радою 
Товариства (08.04.2015 року). Не згоден на розкриття паспортних даних. 

Інші посади: заступник директора з технічних питань СВП «Енергозбут 
Київенерго» АЕК «Київенерго», керівник департаменту електрообліку та 
АСКОЕ, керівник департаменту електрообліку СВП «Київські електричні 
мережі» ПАТ «Київенерго», радник Генерального директора ВАТ «Запоріж-
жяобленерго», директор з енергозбуту ВАТ «Запоріжжяобленерго».

Володіє часткою у статутному капiталi емітента — 0 %, судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

Обґрунтування змін: обрання на вакантну посаду члена Дирекції 
ВАТ «Запоріжжяобленерго» за поданням Генерального директора ВАТ  «За-
поріжжяобленерго» Борисенка А.В..

Статутом ВАТ «Запоріжжяобленерго», Положенням про Виконавчий ор-
ган ВАТ «Запоріжжяобленерго», рішенням Наглядової ради ВАТ «Запоріж-

жяобленерго» від 08.04.2015 року не визначено строк, на який обирається 
особа до складу Виконавчого органу. 

08 квітня 2015 року Наглядовою радою ВАТ «Запоріжжяобленерго» 
(протокол № 78) відкликано з посади та достроково припинені повноважен-
ня Керівника Виконавчого органу — Генерального директора ВАТ «Запо-
ріжжяобленерго» Борисенка Андрія Володимировича 08 квітня 2015 року. 
Не згоден на розкриття паспортних даних. 

Обґрунтування змін: припинення 08 квітня 2015 року трудових відносин 
за угодою сторін.

Володіє часткою у статутному капiталi емітента — 0 %, судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посаді з 24.06.2014 року. 

08 квітня 2015 року Наглядовою радою ВАТ «Запоріжжяобленерго» 
(протокол № 78) тимчасово покладені виконання обов’язків Керівника Ви-
конавчого органу ВАТ «Запоріжжяобленерго» — Генерального директора 
ВАТ «Запоріж жяобленерго» на члена Дирекції ВАТ «Запоріжжяобленерго» 
Корніленкова Ігоря Петровича з 09 квітня 2015 року на строк до обрання в 
установленому чинним законодавством та статутом Товариства порядку 
або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства Керівника Виконав-
чого органу ВАТ «Запоріжжяобленерго» — Генерального директора Това-
риства. 

Не згоден на розкриття паспортних даних. 
Інші посади: заступник директора з технічних питань СВП «Енергозбут 

Київенерго» АЕК «Київенерго», керівник департаменту електрообліку та 
АСКОЕ, керівник департаменту електрообліку СВП «Київські електричні 
мережі» ПАТ «Київенерго», радник Генерального директора ВАТ «Запоріж-
жяобленерго», директор з енергозбуту ВАТ «Запоріжжяобленерго».

Обґрунтування змін: у зв’язку з припиненням 08 квітня 2015 року повно-
важень Борисенка Андрія Володимировича як Керівника Виконавчого орга-
ну ВАТ «Запоріжжяобленерго» — Генерального директора ВАТ «Запоріж-
жяобленерго».

Строк на який призначено посадову особу: на строк до обрання в уста-
новленому чинним законодавством та статутом Товариства порядку або 
рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства Керівника Виконавчого 
органу ВАТ «Запоріжжяобленерго» — Генерального директора Товари-
ства.

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

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

В. о. Генерального директора 
ВАТ «Запоріжжяобленерго»  І.П.Корніленков
09.04.2015 року

ВІдКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків акцій емітента Приватне акціонерне товариство 

«Тепличний комбінат»
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Те-
пличний комбінат»

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код ЄдРПОУ емітента: 04528123
місцезнаходження емітента: 42744, с.Чернеччина, вул.Готеляка,69, 

Охтирського рну, Сумської обл.
Телефон/факс (05446) 42958, тел. 95419
Електронна поштова адреса: zat_04528123@aft.org.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://04528123.emitents.org 
Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II.Текст повідомлення

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах складеного ПАТ «Національний депозитарій України» та отри-
маного емітентом 07.04.2015 р. сталися наступні зміни:

 «фізична особа» якій належали 59562 штук простих іменних акцій, що 
становить 48,7733% від загальної кількості акцій, стала власником 
63262  штук простих іменних акцій, що становить 51,8031% від загальної 
кількості акцій у статутному капіталі товариства (була частка 48,7733% ста-
ла 51,8031%);

 «фізична особа» якій належали 59486 штук простих іменних акцій, що 
становить 48,7111% від загальної кількості акцій, стала власником 
55786  штук простих іменних акцій, що становить 45,6813% від загальної 
кількості акцій у статутному капіталі товариства (була частка 48,7111% ста-
ла 45,6813%).

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

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

2. директор  Цілуйко Володимир Олександрович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛИЧНИЙ КОмБІНАТ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРІНПРО» 
повідомляє, що перелік питань, які виносяться на голосування, 

згідно з порядком денним річних загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 24 квітня 2015 року, о 10.00, за адресою: м. Київ, площа Спор-
тивна, 3, кімната 203 (повідомлення було опубліковано 23.03.2015 р. у 
офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» № 55(2059), 
доповнений новим питанням під порядковим номером 10:

«10. Про надання повноважень генеральному директору ПрАТ «УКРІН
ПРО» Федотову М.О. на укладення договорів купівлі — продажу та здій-
снення інших правочинів із нерухомістю, яка належить ПрАТ «УКРІНПРО», 
на загальну суму в межах 160 000 000,00 (сто шістдесят мільйонів гри-
вень, 00 копійок) гривень».

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

з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-
БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 14360080
3. Місце знаходження 49074, Днiпропетровськ, 

Батумська, 11
4. Міжміський код, телефон та факс 0567896152 0567353299
5. Електронна поштова адреса ab@abank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

abank.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових 
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Засіданням Наглядової Ради Банку прийнято рішення про припинен-

ня повноважень Пана Згурського Валентина Арсентiйовича в якості Го-
лови Наглядової ради.

Посадова особа не володіє часткою в статутному капiталi емітента. 
Дата прийняття рішення : 11.02.2015.
Підстава рішення: протокол Наглядової Ради від 11.02.2015 року .
Обґрунтовування : в зв’язку зі смертю.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 29.04.2014 по 

24.10.2014.
Засіданням Наглядової Ради Банку прийнято рішення про призначен-

ня Пана Мамаєва Валерiя Володимировича тимчасово виконувального 
обов’язки Голови Наглядової ради Банку 

Посадова особа не володіє часткою в статутному капiталi емітента. 
Дата прийняття рішення : 11.02.2015.
Підстава рішення: протокол Наглядової Ради вiд 11.02.2015 року .
Обґрунтовування : рішення Наглядової ради.

Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корис-
ливі злочини.

Призначено на строк до моменту обрання Голови Наглядової ради 
Загальними зборами акцiонерiв банку

Засіданням Наглядової Ради Банку прийнято рішення про припинен-
ня повноважень Пані Крашенiннiкової Наталії Альбертівни в якості Голо-
ви Правління Банку 

Посадова особа не володіє часткою в статутному капiталi емітента. 
Дата прийняття рішення : 12.02.2015.
Підстава рішення: протокол Наглядової Ради від 12.02.2015 року .
Обґрунтовування : рішення Наглядової ради.
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корис-

ливі злочини.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 13.09.2009 по 

12.02.2015.
Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.
Засіданням Наглядової Ради Банку прийнято рішення про призначен-

ня Пані Крашенiннiкової Наталії Альбертівни тимчасово виконувальної 
обов’язки Голови Правління Банку 

Посадова особа не володіє часткою в статутному капiталi емітента. 
Дата прийняття рішення : 12.02.2015.
Підстава рішення: протокол Наглядової Ради вiд 12.02.2015 року .
Обґрунтовування : рішення Наглядової ради.
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корис-

ливі злочини.
Призначено на строк до дати отримання письмової згоди Національ-

ного Банку України на вступ на посаду Голови Правління Банку Кандау-
рова Ю.В.

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

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

2. Найменування посади Крашенiннiкова Н.А.
 ТВО Голови Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.04.2015
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БРОВАРСЬКА дРУКАРНЯ» 

(місцезнаходження: 07401, Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 154, 
код за ЄДРПОУ — 02467191) (далі — товариство) повідомляє про доповне-
ння до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, які відбу-
дуться 20 квітня 2015р. об 11.00 за адресою: 07401, Київська обл., м. Бро-
вари, вул. Київська, 154, в адмінбудинку, 2-й поверх, кімната №1. 

Порядок денний доповнюється наступним питанням:
8. Про вчинення Товариством значних правочинів, укладення яких ви-

ходить за межі компетенції Правління Товариства.
Голова правління 
ПрАТ «Броварська друкарня»  Бортнійчук Г.І.
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА мЕХАНIЗОВАНА 

КОЛОНА №501»,
 код ЄДРПОУ 01354421, надалі — Товариство, повідомляє про вне-

сення змін до порядку денного загальних зборів акціонерів, що відбудуть-
ся 23 квітня 2015 року об 12 год. 00 хв за адресою: 03022, Україна, 
м. Київ, пров. Охтирський, будинок 3, поверх перший, літера А, кім-
ната № 7, надалі Збори. Повідомлення про проведення Зборів опубліко-
ване 13 березня 2015 року, №49, Бюлетень «Відомості Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку» 

Питання 6 доповнити наступним змістом: «Звіт ревізора про перевірку 
фінансовогосподарської діяльності акціонерного товариства за результа-
тами 2014 фінансового року» та розглядати в редакції: « Звіт ревізора про 
перевірку фінансовогосподарської діяльності акціонерного товариства за 
результатами 2013 фінансового року. Звіт ревізора про перевірку фінансово
господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2014  фі-
нансового року. Висновок ревізора за підсумками перевірки фінансово
господарської діяльності Товариства за результатами 2014 року.

доповнити Порядок денний:
19. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття тако-
го рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 
вартості.

20. Про продовження строку повноважень Ревізора Товариства.
Голова правління Товариства  Рейда микола федорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУдАГРОмЕХЗАПЧАСТИНА»

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

I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне ак-
ціонерне товариство «Будагромехзапчастина». 2. Код за ЄДРПОУ: 
04836971. 3. Місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. За-
водська, буд. 2. 4. Міжміський код, телефон та факс: (04597)96402. 
5. Електронна поштова адреса: sklad.kerama@gmail.com. 6. Вид особли-
вої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
1. Рішенням Засідання Наглядової Ради ПрАТ «Будагромехзапчасти-

на» від 30.12.2014 р. продовжено термін повноважень посадової особи — 
директора ПрАТ «Будагромехзапчастина» Пашанова Олексія Володими-
ровича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Частка у статутному капіталі 0,00%. На посаді перебував 16 років і 5 міся-
ців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який обрано — 1 рік (до 31 грудня 2015 року). Інші посади, які 
обіймав протягом останніх п’яти років — директор ПрАТ «Будагромехзап-
частина».

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

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

директор ПрАТ «Будагромехзапчастина»  Пашанов О.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРИКОТАЖНА фАБРИКА «РОЗА» 

(код за ЄДРПОУ 00307313), яке розташовано за адресою: 
03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1, повідомляє інформацію про 
прийняті рішення на загальних річних зборах акціонерів Товари-
ства, які відбулись 08.04.2015 р. в м. Києві.

По питанню: «Звіт Правління про фінансовогосподарську ді-
яльність Товариства у 2014 році, визначення основних напрямків 
діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту» прийнято рішення: Затвердити звіт Правлін-
ня про фінансовогосподарську діяльність Товариства за 2014 рік 
та визначено основні напрями діяльності Товариства у 2015 році.

По питанню: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» прийнято рішен-
ня: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

По питанню: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» прийнято рішен-
ня: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

По питанню: «Про затвердження висновків Ревізійної комісії та 
фінансової звітності Товариства за 2014 рік» прийнято рішення: За-
твердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки 
фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2014 звітному 
році та даних фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Затвер-
дити фінансову звітність Товариства за 2014 рік у складі Балансу на 
01 січня 2015 року, звіту про фінансові результати за 2014 рік, Звіту 
про рух грошових коштів за 2014 рік, Звіту про власний капітал за 
2014 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2014 рік.

По питанню: «Про порядок розподілу прибутку (покриття збит-
ків) Товариства за 2014 рік» прийнято рішення: Збиток Товариства 
за підсумками його фінансовогосподарської діяльності у 2014 році 
частково покрити за рахунок прибутків попередніх періодів. Диві-
денди за підсумками фінансовогосподарської діяльності Товари-
ства у 2014 році акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

По питанню: «Про припинення повноважень Голови і членів Ре-
візійної комісії Товариства» прийнято рішення: Припинити (до-
строково) повноваження Голови і членів Ревізійної комісії Публіч-
ного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «Роза».

По питанню: «Про обрання Голови і членів Ревізійної комісії То-
вариства» прийнято рішення (кумулятивним голосуванням): Об-
рати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Три-
котажна фабрика «Роза» у складі Голова — Баркова Ольга 
Василівна та членів: Андрієнко Юрій Володимирович та Більська 
Любов Павлівна.

Голова Правління Товариства — 
Вдовиченко Ніна Борисівна

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 «фІНАНС БАНК»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 19193869
3. Місцезнаходження — 02002, місто Київ, вулиця Панельна, буди-

нок 5
4. Міжміський код, телефон та факс — (044) 569-40-70
5. Електронна поштова адреса — i@financebank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — financebank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення № 2826 — змі-
на складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «ФІНАНС БАНК» (протокол від 09 квітня 

2015 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Підставою 
для цього стало припинення повноважень та звільнення з посади Голови 
Правління ПАТ «ФІНАНС БАНК» Андронова Олега Борисовича, який 
перебував на цій посаді з 08 жовтня 2012 року по 09 квітня 2015 року. Ан-
дронов О.Б. часткою у статутному капіталі ПАТ «ФІНАНС БАНК» не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ан-
дронов О.Б. протягом своєї діяльності займав посади Голови Ради 
директорів УМВБ, радника Голови Правління банку, Віцепрезидента бан-
ку, Голови Правління банку.

Призначено (обрано) на посаду Голови Правління Публічного акціонер-
ного товариства «ФІНАНС БАНК» Шпаковську Ніну Іванівну, встановив-
ши, що вона заступає на посаду з моменту надання письмової згоди на це 
Національним банком України. Шпаковська Н.І. часткою у статутному капі-
талі ПАТ «ФІНАНС БАНК» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Шпаковська Н.І. протягом своєї діяльності зай
мала посади головного бухгалтера, заступника обласної дирекції, директо-
ра департаменту, заступника Голови Правління АБ «Укргазбанк». 

З 10 квітня 2015 року та до моменту надання Національним банком 
України письмової згоди на призначення Шпаковської Н.І. Головою Прав-
ління ПАТ «ФІНАНС БАНК», виконання обов’язків Голови Правління 
ПАТ «ФІНАНС БАНК» покладено на заступника Голови Правління Пет-
ченка Павла Вікторовича. Петченко П.В. часткою у статутному капіталі 
ПАТ «ФІНАНС БАНК» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Петченко П.В. протягом своєї діяльності займав 
посади директора кредитного департаменту, заступника Голови Правлін-
ня банку, радника Голови Правління банку, Голови Правління банку.

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

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

Голова Правління ПАТ «фІНАНС БАНК» О. Б. Андронов  9 квітня 
2015 р.
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Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денно-
го річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС",  що відбулися 30 березня 2015 р.

Місце проведення:  51909, м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербиць-
кого, 1 А, у приміщенні клубу (актова зала) 

Дата проведення  зборів: 30 березня 2015 р.
Час проведення  зборів: 17 год. 00 хв.
Питання порядку денного річних  загальних зборів №1. Про обрання лі-

чильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства 
Прийняте рішення:   Обрати Лічильну комісію в наступному складі: 1)

Гребенюк Інна Миколаївна - голова комісії; 2) Мальцева Ганна Володими-
рівна - член комісії; 3) Мальцев Дмитро Артурович - член комісії; 4) Корсун
Світлана Олександрівна - член комісії; 5) Конєвцева Наталія Олександрів-
на - член комісії; 6) Забабурін Кирило Андрійович - член комісії.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649567255голосів  (100%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались - 0 голо-
сів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 0 голосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №2. Про обрання Го-
лови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства

Прийняте рішення:   Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ "ЄВРАЗ
БАГЛІЙКОКС" (протокол засідання Наглядової ради від 26.01.2015 р.): 1)
Обрати Головою Загальних зборів Крупську Олену Володимирівну; 2) Об-
рати Секретарем Загальних зборів Симоненко Ганну Григорівну.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів  (99.98768411%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались
- 80000 голосів (0.01231589%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 0
голосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №3. Про звіт Нагля-
дової ради Товариства про діяльність за 2014 рік

Прийняте рішення: 1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяль-
ності за 2014 рік прийняти до відома. 2. Роботу Наглядової ради ПАТ "ЄВ-
РАЗ БАГЛІЙКОКС" за 2014 рік визнати задовільною.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів  (99.98768411%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались
- 80000 голосів (0.01231589%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 0
голосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №4. Про звіт Ревізій-
ної комісії Товариства про діяльність за 2014 рік

Прийняте рішення: 1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2014
рік прийняти до відома. 2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річно-
му звіту і балансу ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС" за 2014 рік.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів  (99.98768411%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались
- 80000 голосів (0.01231589%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 0
голосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №5. Про звіт Вико-
навчого органу Товариства про діяльність за 2014 рік.

Прийняте рішення: 1. Звіт Виконавчого органу про діяльність ПАТ "ЄВ-
РАЗ БАГЛІЙКОКС" за 2014 рік затвердити. 2. Роботу Виконавчого органу
ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС" за 2014 рік визнати задовільною.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів  (99.98768411%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались
- 80000 голосів (0.01231589%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 0
голосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №6. Про затвер-
дження річного звіту Товариства за 2014 рік

Прийняте рішення: 1. Затвердити валюту балансу ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙ-
КОКС" в сумі 1 097 888 тис. грн. 2. Затвердити річний звіт ПАТ "ЄВРАЗ БАГ-
ЛІЙКОКС".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів  (99.98768411%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались
- 80000 голосів (0.01231589%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 0
голосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №7. Про схвалення
та попереднє схвалення значних правочинів

Прийняте рішення: 1. Схвалити наступні значні правочини, укладені у
2014 р. та пролонговані на 2015 рік:

- № 04-45/14 від 28.04.2014 р. з East-Pol Sp. z o.o. щодо закупівлі вугіль-
ного концентрату.

2. Схвалити укладання наступних значних правочинів у 2015 році:
- № ДГРУ7-000075 від 12.01.2015 р. з АТ "Распадська вугільна компа-

нія" щодо закупівлі вугільного концентрату.
3. Затвердити наступні умови обов'язкового викупу акцій у акціонерів,

які проголосували проти вчинення значних правочинів.
4. Надати Генеральному директору ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС" та/або

особам, уповноваженим ним, повноваження на підписання договорів купів-
лі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували проти прийнят-
тя рішення про вчинення Товариством значних правочинів та звернулися
до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій, а також
всіх необхідних для здійснення вищезгаданих правочинів документів.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів (99.98768411%), ПРОТИ-80000 голосів (0.01231589%),
Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні -0 голосів (0%) , Не голосували - 0 го-
лосів (0%)

Питання порядку денного річних загальних зборів №8. Про порядок роз-
поділу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства
у 2014 році

Прийняте рішення:  1. Затвердити наступний порядок розподілу прибут-
ку (сукупного доходу), за результатами діяльності Товариства у  2014   ро-
ці,  у розмірі 76 685  тис. грн.:

- відрахувати 5% від чистого прибутку (сукупного доходу), що становить
3 834 тис. грн. на формування резервного капіталу;

- 95 % від чистого прибутку (сукупного доходу) що становить 72 851 тис.
грн. направити на поповнення  обігових коштів і  технічне переобладнання
підприємства.  

2. Відрахування до фонду дивідендів за підсумками   діяльності  Това-
риства в 2014  році не проводити.  Дивіденди за 2014 рік не виплачувати.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649485255голосів (99.98737621%), ПРОТИ - 82000голосів (0.01262379%),
Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні -0 голосів (0%) , Не голосували - 0 го-
лосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №9. Про основні нап-
рямки діяльності Товариства  на 2015 рік

Прийняте рішення: 1. Основні напрямки діяльності ПАТ "ЄВРАЗ БАГ-
ЛІЙКОКС" на 2015 рік затвердити.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів  (99.98768411%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались
- 80000 голосів (0.01231589%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 0
голосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №10. Про прийняття
рішення про затвердження змін до Статуту Товариства

Прийняте рішення: 1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ "ЄВ-
РАЗ БАГЛІЙКОКС" шляхом викладення його в новій редакції. 

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підпи-
сати Статут ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС" в новій редакції, затвердженій За-
гальними зборами акціонерів.

3. Доручити Генеральному директору ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС" осо-
бисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності
забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстра-
цію Статуту ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС" в новій редакції, затвердженій За-
гальними зборами акціонерів.

4. Товариству привести свою діяльність у відповідність до затвердженої
цим рішенням нової редакції Статуту Товариства у строк, встановлений
чинним законодавством.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів (99.98768411%), ПРОТИ-80000 голосів (0.01231589%),
Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні -0 голосів (0%) , Не голосували - 0 го-
лосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №11. Про прийняття
рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Прийняте рішення:  1. Припинити повноваження членів Ревізійної комі-
сії ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС":  1) Борисюк Тимур Володимирович - голова
Ревізійної комісії; 2) Сачко Наталія Сергіївна -  член Ревізійної комісії.

2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про під-
сумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів  (99.98768411%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались
- 80000 голосів (0.01231589%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 0
голосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №12. Про прийняття
рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Прийняте рішення: 1. Припинити повноваження членів Наглядової Ра-
ди ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС": 1) PALMROSE B.V. (Нідерланди); 2)  Фурма-
нов Дмитро Валерійович 2. Рішення набирає чинності з моменту складан-
ня протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів  (99.98768411%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались
- 80000 голосів (0.01231589%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 0
голосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №13. Про обрання
членів Ревізійної комісії Товариства

Прийняте рішення: 1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙ-
КОКС" строком повноважень на 3 роки  у наступному складі: 1) Кравченко
Юрій Вікторович - член Ревізійної комісії; 2) Сачко Наталія Сергіївна -  член
Ревізійної комісії.

2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і Положенням  про
Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ
БАГЛІЙКОКС" і які надаються членам Ревізійної комісії  Товариства, набу-
вають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів.

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС"
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За результатами кумулятивного голосування:

Питання порядку денного річних  загальних зборів №14. Про обрання
голови Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження  умов   цивільно-
правових   договорів, що укладатимуться з  членами Ревізійної комісії; об-
рання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових  до-
говорів  з  членами  Ревізійної  комісії

Прийняте рішення:1. Обрати Головою Ревізійної комісії Кравченко Юрія
Вікторовича.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній осно-
ві, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙ-
КОКС".

3. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підпи-
сання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізій-
ної комісії ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів  (99.98768411%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались
- 80000 голосів (0.01231589%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 0
голосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №15. Про обрання
членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: 1. Обрати Наглядову Раду ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙ-
КОКС" строком повноважень на 3 роки в наступному складі: 1) PALMROSE
B.V. (Нідерланди); 2) Фурманов Дмитро Валерійович.

2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і "Положенням
про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ
БАГЛІЙКОКС" і які надаються членам Наглядової Ради Товариства, набу-
вають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів.

За результатами кумулятивного голосування:

Питання порядку денного річних  загальних зборів №16. Про затвер-
дження  умов   цивільно-правових   договорів, що укладатимуться з члена-
ми Наглядової ради; обрання особи,  яка уповноважується на підписання
цивільно-правових  договорів  з  членами  Наглядової ради

Прийняте рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів
на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ
"ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС".

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підпи-
сання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Нагля-
дової Ради ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів (99.98768411%), ПРОТИ - 80000 голосів
(0.01231589%), Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні -0 голосів (0%) , Не
голосували - 0 голосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №17. Про прийняття
рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціоне-
рів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну
комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Поло-
ження про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного уп-
равління Товариства

Прийняте рішення: 1. Внести та затвердити зміни до Положення про За-
гальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Поло-
ження про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган
Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу кор-
поративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підпи-
сати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову
раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положен-
ня про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політи-
ку Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства в новій ре-
дакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів (99.98768411%), ПРОТИ-80000 голосів (0.01231589%),
Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні -0 голосів (0%) , Не голосували - 0 го-
лосів (0%)

Генеральний директор ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС" С.Д. Бурилін

УТОЧНЕННЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬ-
НИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРИВОРІЖІНДУСТРБУД" Код ЄДРПОУ 01239186

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 50051, Дніп-
ропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 10.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЖІНДУСТРБУД" (на-

далі Товариство) відповідно до протоколу Наглядової ради від 16.03.2015
року повідомляє Вас, що 22 квітня 2015 року о 15.00 годині за адресою:
Україна, 50051, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікід-
зе, буд. 10. приміщення актового залу, відбудуться загальні збори акці-
онерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбудеться 22 квітня 2015 року з 14.00 год. до 14.45 год. за адресою: Ук-
раїна, 50051, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд.
10. приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00
год. 16.04.2015 року.

Відповідно до положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів та проведенням аудиторської перевірки, ПАТ "КРИВОРІЖІНДУСТ-
РБУД" вносить уточнення в порядок денний  щодо показників фінансово-

господарської діяльності.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ "КРИВОРІЖІНДУСТРБУД" (тис. грн.) 

Телефон для довідок: (056) 409-27-33
ПАТ "КРИВОРІЖІНДУСТРБУД"

П.І.Б. Кандидата Кумулятивних голосів «За»
Кравченко Юрій Вікторович 649483255
Сачко Наталія Сергіївна 649565255

П.І.Б. Кандидата Кумулятивних голосів «За»
PALMROSE B.V. 649485255
Фурманов Дмитро Валерійович 649485255

Недійсні 4000
Невикористані голоси 82000
Не голосували 0

Недійсні 164000
Невикористані голоси 0
Не голосували 0

Найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів 104659 105172
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15659 20692
Довгострокові фінансові інвестиції 715 715
Запаси 19631 17246
Сумарна дебіторська заборгованість 62583 54984
Грошові кошти та їх еквіваленти 1201 8946
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10912 19796
Власний капітал 18303 27187
Статутний капітал 5637 5637
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 86356 77985
Чистий прибуток (збиток) -5331 -2901
Середньорічна кількість простих 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) 1446 1499

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підпи-
сання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Нагля-
дової Ради ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214204789 голосів (99.99535945%), ПРОТИ-71665 голосів
(0.00323645%), Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні -  0 голосів (0%), Не
голосували-31091 голосів (0.0014041%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №17. Про прийняття
рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціоне-
рів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну
комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Поло-
ження про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного уп-
равління Товариства.

Прийняте рішення: 1. Внести та затвердити зміни до Положення про За-
гальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Поло-

ження про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган
Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу кор-
поративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підпи-
сати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову
раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положен-
ня про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політи-
ку Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства в новій ре-
дакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214204789 голосів  (99.99535945%), ПРОТИ - 39420 голосів
(0.00178024%), Утримались - 32245 голосів (0.00145621%), Недійсні - 0 го-
лосів (0%), Не голосували - 31091 голосів (0.0014041%)

Генеральний директор ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО"  
Г.В. Бергеман

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДАВТОТРАНС"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кіро-
воградавтотранс". Код за ЄДРПОУ: 03117369. Місцезнаходження: 25015, м.
Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1. Міжміський код, телефон та
факс: 0522-24-79-87. Електронна поштова адреса: kdavtotrans@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: 03117369.smida.gov.ua. Вид
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

Текст повідомлення: 
Рішенням наглядової ради від 09.04.2015 року (протокол

№2015/04/09 від 09.04.2015 року) в зв'язку з переобранням голови наг-
лядової ради ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ голови наглядової ради
Музичук Валерій Вікторович (ЕА 044601 Ленінським РВ УМВСУ в Кіро-
воградській обл. 03.02.96); розмір пакета акцій: 0 шт. На посаді перебу-
вав з 28.04.2014р. та члена наглядової ради Радіонов Володимир Анато-
лійович (паспорт ЕА 708446 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській

обл. 01.02.00), розмір пакета акцій: 1523 шт.(0,0048%). На посаді перебу-
вав з 28.04.2014р. 

ОБРАНО: Голова наглядової ради Радіонов Володимир Анатолійович
(паспорт ЕА 708446 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.
01.02.00), розмір пакета акцій: 1523 шт. (0,0048%). Протягом останніх 5
років займав посади: головний iнженер - начальник виробничо-технiчно-
го вiддiлу ВАТ "Кiровоградавтотранс". На посаді перебуватиме до 2017
року. Член наглядової ради Музичук Валерій Вікторович (ЕА 044601 Ле-
нінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 03.02.96); розмір пакета ак-
цій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займав посади: начальник управлін-
ня транспорту - заступник директора ПрАТ "Формула". На посаді перебу-
ватиме до 2017 року. Посадові особи непогашених судимостей за корис-
ливi та посадовi злочини не мають.

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

В.о.Генерального директора Расенко Людмила Олександрівна.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555"

Повне найменування емітента - публічне акціонерне товариство "Кіро-
воградське автотранспортне підприємство 13555". Код за ЄДРПОУ:
05465755. Місцезнаходження: 25014, м.Кіровоград, вул.Аерофлотська,13.
Міжміський код, телефон та факс: 0522-56-70-66. Електронна поштова
адреса: atp13555@emіtent.net.ua. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення: Рішенням наглядової ради від 08.04.2015 року
(протокол №2015/04/08 від 08.04.2015 року) в зв'язку з переобранням го-
лови наглядової ради ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ голови наглядо-
вої ради Лісничий Володимир Анатолійович (ЕА 564445 Ленінським РВ
УМВСУ в Кіровоградській обл. 02.12.98); розмір пакета акцій: 0 шт. На по-
саді перебував з 11.04.2011р. та члена наглядової ради Музика Тетяна
Федорівна (ЕВ 009353 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.
06.08.03); розмір пакета акцій: 0 шт. На посаді перебувала з 11.04.2011р.
ОБРАНО: Голова наглядової ради Музика Тетяна Федорівна (ЕВ 009353
Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 06.08.03); розмір пакета ак-
цій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займала посади: начальник відділу
кадрів - юрист ПАТ "Кіровоградське АТП 13555". На посаді перебуватиме
до 2017 року. Член наглядової ради Лісничий Володимир Анатолійович
(ЕА 564445 Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 02.12.98); роз-
мір пакета акцій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займав посади: головний
фахівець виробничо-технічного відділу ПАТ "Кіровоградавтотранс". На
посаді перебуватиме до 2017 року.

Рішенням наглядової ради від 08.04.2015 року (протокол №2015/04/08
від 08.04.2015 року) в зв'язку зі звільненням директора за власним бажан-
ням ЗВІЛЬНЕНО: Директор Антонов Володимир Леонідович (ЕА 687121
Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 23.12.1999); розмір пакета
акцій: 0 шт. На посаді перебував з 11.04.2011р. ОБРАНО: Директор Шеп-
тал Роман Валерійович (МО 079770 Нововоронцовським РВ УМВСУ в
Херсонській обл. 25.04.1996); розмір пакета акцій: 0 шт. Протягом остан-
ніх 5 років займав посади: начальник колони ТОВ "АТП 2004", начальник
автоколони ПАТ "Кіровоградське АТП 13555". На посаду обраний термі-
ном на три роки. Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не мають.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

ПРАТ "ОЛЕКСІЇВСЬКЕ"
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство

"Олексiївське". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23898541. Місцезна-
ходження: 27614 Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н.,с. Олексiїв-
ка вул. Ушакова, 61. Міжміський код, телефон, факс (0522) 31-56-21
(0522) 31-56-21. Електронна поштова адреса: oleksiivske@emi-
tent.net.ua. Cторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації:
www.23898541.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: Відомості про
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосу-
ючих акцій.

Текст повідомлення: 
Емiтентом отримано 08.04.2015 р. перелiк акцiонерiв, якi мають пра-

во на участь у загальних зборах акцiонерного товариства ПрАТ "Олек-
сіївське" станом на 03.04.2015 р. Виявленi слiдуючi змiни: збiльшилась
кiлькiсть цiнних паперiв у : "фiзичної особи" було 41454 штук простих
iменних акцiй вартiсть за номiнолом 4559940,00 грн. вiдсоток у статут-
ному капiталi - 55.867% стало - 48335 штук прстих iменних акцiй вар-
тiсть за номiналом - 5316850,00 грн. вiдсоток у статутному капiталi
65.1415%.

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

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 
ТОВАРИСТВО «АГЕНТСТВО 
ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» , 
31841413, вул. Солом'янська буд. 11,  
м. Київ, Солом'янський, Київська 
область, 03110, Україна, 044 490 3377

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

09.04.2015

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

smida.gov.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО "ІНВЕСТ РЕЙТИНГ"

код за ЄДРПОУ 33771029; місцезнаходження 49094, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58А, блок 2, міжміський код, теле-
фон та факс: (056)3739597; електронна поштова адреса: invest_re-
yting@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: inv_rating.proemi-
tent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників ак-
цій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:
Приватне акціонерне товариство "Рейтингове агенство "Інвест Рей-

тинг" (далі - Товариство) повідомляє, що 08.04.2015 р. від депозитарію
ПАТ "Національний депозитарій України" було отримано перелік акціоне-
рів. Пакет власника акцій Товариства Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "Центральний Брокер" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,
буд. 30, код ЄДРПОУ 34560611) складав 21,5307% голосуючих акцій То-
вариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ТОВ "Централь-
ний Брокер" складає 14,5307% голосуючих акцій Товариства. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Директор ПрАТ "Рейтингове Агенство "Інвест
Рейтинг" Харебова Н.Є. 08.04.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РАДИВИЛIВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАН-
СПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО";

2. Код за ЄДРПОУ: 03760384;
3. Місцезнаходження: 35500, Рiвненська обл., м. Радивилiв, вул. О.

Невського, 71;
4. Міжміський код, телефон та факс: (03633) 4-25-10, (03633) 4-44-30;
5. Електронна поштова адреса: raduvulivrtp@emitent.net.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.raduvulivrtp.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
08.04.2015 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Радиви-

лівське ремонтно-транспортне підприємство" (Протокол №2 вiд
08.04.2015 року)  у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень, пере-
обрано на наступний термін - 3 (три) роки  на посади:

1. Голови наглядової ради Палетко Ігоря Йосиповича. Посадова особа
не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа обiй-
мала дану посаду протягом 12 рокiв. Володiє 0,651% статутного капiталу
товариства. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 52,5 грн. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймав посаду заступника начальника обласної iн-
спекцiї якостi (адреса: 35500, Рiвненська обл., м. Радивилiв, вул. I.Фран-
ка, 11);

2. Члена наглядової ради  Пастушенко Богдана Івановича. Посадова
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа
обiймала дану посаду протягом 12 рокiв. Володiє 0,195% статутного капi-
талу товариства. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 15,75 грн. Про-
тягом останнiх п'яти рокiв пенсiонер;

3. Члена наглядової ради Василенко Володимира Миколайовича. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє
0,781% статутного капiталу товариства. Володіє пакетом акцій емітента у
розмірі  63 грн. Посадова особа обіймала дану посаду протягом  3 років.
Протягом останніх п'яти років приватний підприємець. 

Всі посадові особи обрані терміном на 3 роки.  Всі посадові особи не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

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

2. Найменування посади  Голова правління Кiсюк Iван Васильович

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА 
ПРАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9» 

за 2014 рік

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

Приватне акціонерне товариство
«Дніпропетровський хлібзавод
№9», 00378000, м.
Дніпропетровськ, 
вул. Чеботарьова, буд.28, 49035,
тел. (056) 370-93-43

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

07.04.2015 р.

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

www.hz9.dp.ua
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За результатами кумулятивного голосування:

Питання порядку денного річних  загальних зборів №14. Про обрання
голови Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження  умов   цивільно-
правових   договорів, що укладатимуться з  членами Ревізійної комісії; об-
рання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових  до-
говорів  з  членами  Ревізійної  комісії

Прийняте рішення:1. Обрати Головою Ревізійної комісії Кравченко Юрія
Вікторовича.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній осно-
ві, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙ-
КОКС".

3. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підпи-
сання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізій-
ної комісії ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів  (99.98768411%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались
- 80000 голосів (0.01231589%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 0
голосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №15. Про обрання
членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: 1. Обрати Наглядову Раду ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙ-
КОКС" строком повноважень на 3 роки в наступному складі: 1) PALMROSE
B.V. (Нідерланди); 2) Фурманов Дмитро Валерійович.

2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і "Положенням
про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ
БАГЛІЙКОКС" і які надаються членам Наглядової Ради Товариства, набу-
вають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів.

За результатами кумулятивного голосування:

Питання порядку денного річних  загальних зборів №16. Про затвер-
дження  умов   цивільно-правових   договорів, що укладатимуться з члена-
ми Наглядової ради; обрання особи,  яка уповноважується на підписання
цивільно-правових  договорів  з  членами  Наглядової ради

Прийняте рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів
на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ
"ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС".

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підпи-
сання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Нагля-
дової Ради ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів (99.98768411%), ПРОТИ - 80000 голосів
(0.01231589%), Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні -0 голосів (0%) , Не
голосували - 0 голосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №17. Про прийняття
рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціоне-
рів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну
комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Поло-
ження про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного уп-
равління Товариства

Прийняте рішення: 1. Внести та затвердити зміни до Положення про За-
гальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Поло-
ження про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган
Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу кор-
поративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підпи-
сати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову
раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положен-
ня про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політи-
ку Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства в новій ре-
дакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів (99.98768411%), ПРОТИ-80000 голосів (0.01231589%),
Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні -0 голосів (0%) , Не голосували - 0 го-
лосів (0%)

Генеральний директор ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС" С.Д. Бурилін

УТОЧНЕННЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬ-
НИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРИВОРІЖІНДУСТРБУД" Код ЄДРПОУ 01239186

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 50051, Дніп-
ропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 10.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЖІНДУСТРБУД" (на-

далі Товариство) відповідно до протоколу Наглядової ради від 16.03.2015
року повідомляє Вас, що 22 квітня 2015 року о 15.00 годині за адресою:
Україна, 50051, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікід-
зе, буд. 10. приміщення актового залу, відбудуться загальні збори акці-
онерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбудеться 22 квітня 2015 року з 14.00 год. до 14.45 год. за адресою: Ук-
раїна, 50051, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд.
10. приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00
год. 16.04.2015 року.

Відповідно до положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів та проведенням аудиторської перевірки, ПАТ "КРИВОРІЖІНДУСТ-
РБУД" вносить уточнення в порядок денний  щодо показників фінансово-

господарської діяльності.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ "КРИВОРІЖІНДУСТРБУД" (тис. грн.) 

Телефон для довідок: (056) 409-27-33
ПАТ "КРИВОРІЖІНДУСТРБУД"

П.І.Б. Кандидата Кумулятивних голосів «За»
Кравченко Юрій Вікторович 649483255
Сачко Наталія Сергіївна 649565255

П.І.Б. Кандидата Кумулятивних голосів «За»
PALMROSE B.V. 649485255
Фурманов Дмитро Валерійович 649485255

Недійсні 4000
Невикористані голоси 82000
Не голосували 0

Недійсні 164000
Невикористані голоси 0
Не голосували 0

Найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів 104659 105172
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15659 20692
Довгострокові фінансові інвестиції 715 715
Запаси 19631 17246
Сумарна дебіторська заборгованість 62583 54984
Грошові кошти та їх еквіваленти 1201 8946
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10912 19796
Власний капітал 18303 27187
Статутний капітал 5637 5637
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 86356 77985
Чистий прибуток (збиток) -5331 -2901
Середньорічна кількість простих 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) 1446 1499

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денно-
го річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА",  що відбулися 31 березня 2015 р.

Місце проведення:  50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 11 (адмі-
ністративно-побутовий комбінат шахти "Ювілейна")

Дата проведення  зборів: 31 березня 2015 р.
Час проведення  зборів: 11 год. 00 хв.
Питання порядку денного річних  загальних зборів №1. Про обрання лі-

чильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства
Прийняте рішення: 1. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:  1)

Гребенюк Інна Миколаївна - голова комісії; 2) Мальцева Ганна Володими-
рівна - член комісії; 3) Мальцев Дмитро Артурович - член комісії; 4) Гринь
Наталя Володимирівна - член комісії; 5) Безверхая Ірина Іванівна - член ко-
місії; 6) Павлов Євген Валерійович - член комісії; 7) Забабурин Кирило Ан-
дрійович  - член комісії.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 831404995 голосів (100%), ЗА -
831404680  голосів  (99.99996211%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались
- 0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 315 голосів
(0.00003789%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №2. Про обрання Го-
лови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства

Прийняте рішення: Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ "ЄВРАЗ
СУХА БАЛКА" (протокол засідання Наглядової ради від 26.01.2015 р.) та:
1) Обрати Головою Загальних зборів Крупську Олену Володимирівну; 2)
Обрати Секретарем Загальних зборів  Симоненко Ганну Григорівну.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 831404995 голосів (100%), ЗА -
831404680  голосів  (99.99996211%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались
- 0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 315 голосів
(0.00003789%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №3. Про звіт Нагля-
дової ради Товариства про діяльність за 2014 рік

Прийняте рішення:  1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяль-
ності  за 2014 рік прийняти  до  відома.  2. Роботу Наглядової ради ПАТ
"ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за 2014 рік визнати задовільною.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 831404995 голосів (100%), ЗА -
831125070 голосів (99.96633109%), ПРОТИ-279610 голосів (0.03363102%),
Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 315
голосів (0.0000378%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №4. Про звіт Ревізій-
ної комісії Товариства про діяльність за 2014 рік

Прийняте рішення: 1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2014
рік прийняти до відома. 2. Затвердити  висновки Ревізійної комісії по річно-
му звіту та балансу ПАТ "ЄВРАЗ  СУХА БАЛКА" за 2014 рік. 

За результатами голосування: ВСЬОГО: 831404995 голосів (100%), ЗА -
831125070 голосів (99.96633109%), ПРОТИ-279610 голосів (0.03363102%),
Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 315
голосів (0.0000378%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №5. Про звіт Вико-
навчого органу Товариства про діяльність за 2014рік

Прийняте рішення: 1. Звіт виконавчого органу про результати фінансо-
во-господарської діяльності ПАТ  "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за 2014 рік затвер-
дити. 2. Роботу виконавчого органу ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за 2014 рік
визнати   задовільною.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 831404995 голосів (100%), ЗА -
831125070 голосів  (99.96633109%), ПРОТИ - 279610 голосів
(0.03363102%), Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не
голосували - 315  голосів (0.0000378%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №6. Про затвер-
дження річного звіту Товариства за 2014 рік

Прийняте рішення:   1. Затвердити валюту балансу ПАТ "ЄВРАЗ СУХА
БАЛКА" в сумі 5 236 692  тис. грн.  2. Затвердити річний звіт ПАТ "ЄВРАЗ
СУХА БАЛКА". 

За результатами голосування: ВСЬОГО: 831404995 голосів (100%), ЗА -
831125070 голосів  (99.96633109%), ПРОТИ - 279610 голосів
(0.03363102%), Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не
голосували - 315  голосів (0.0000378%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №7. Про схвалення
та попереднє схвалення значних правочинів

Прийняте рішення:   1. Схвалити значні правочини укладені у 2012 -
2014 р.  р. та пролонговані на 2015 р.:

- № 32/2012 від 02.11.2012 р. з ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ  "ЄВРАЗ УКРАЇНА"
щодо реалізації руди залізної агломераційної;

- №  1192/2013 від  12.06.2013 р.  з ПАТ "Євраз Дніпропетровський ме-
талургійний завод ім. Петровського" щодо  придбання металопродукції;

- № 2219 от 12.06.2013 г. с East Metals AG щодо реалізації металопро-
дукції;

- № 3273 від 26.06.2014 г., № 5011 від 03.10.2014 г., № 5341 від
03.11.2014 г., № 5877 від 04.12.2014 г. з ПАТ "Євраз Дніпропетровський ме-
талургійний завод ім. Петровського", щодо надання безпроцентної фінан-
сової допомоги на суму 2 526 000 000,00 грн.

2. Схвалити укладання наступних значних правочинів в 2015 році:
- № 378 від 20.01.2015 р. з ПАТ "Євраз Дніпропетровський металургій-

ний завод ім. Петровського", щодо надання безпроцентної фінансової до-
помоги на суму 4 500 000 000,00 грн, що перевищує 50 відсотків вартості
активів за даними фінансової звітності ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за 2014
рік.

- № 117/111/2015 від 26.01.2015 р. з ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ  "ЄВРАЗ УК-
РАЇНА" щодо реалізації руди залізної агломераційної на суму 5 000 000
000,00 грн що перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансо-
вої звітності ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за 2014 рік.

3. Затвердити умови обов'язкового викупу акцій Товариства у акціоне-
рів, які голосували проти прийняття рішення про укладення значних право-
чинів і звернулись до Товариства із письмовою вимогою про викуп належ-
них їх акцій Товариства.

4. Надати Генеральному директору Товариства або особі, що виконує
його обов'язки повноваження  підписати вказані  договори від імені Това-
риства.

5. Надати Генеральному директору Товариства або особі, що виконує
його обов'язки повноваження на підписання договорів купівлі-продажу ак-
цій Товариства з акціонерами, які голосували проти прийняття рішення про
вчинення Товариством значних правочинів та звернулися до Товариства з
письмовою вимогою про викуп належних їм акцій.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 831404995 голосів (100%), ЗА -
831124755 голосів  (99.9662932%), ПРОТИ - 279925 голосів (0.03366891%),
Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 315
голосів (0.0000378%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №8. Про порядок
розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товарис-
тва у 2014 році

Прийняте рішення: 1.Затвердити суму сукупного дохіду, за результата-
ми діяльності Товариства у  2014  році,  у розмірі  836 мільйони 507 тисяч
гривень, та спрямувати  його на  поповнення  обігових коштів і  технічне пе-
реобладнання підприємства. 2.Відрахування до фонду дивідендів за під-
сумками   діяльності  Товариства в 2014  році не проводити.  Дивіденди за
2014 рік не виплачувати.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 831404995 голосів (100%), ЗА -
831124755 голосів  (99.9662932%), ПРОТИ - 279925 голосів (0.03366891%),
Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 315
голосів (0.0000378%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №9. Про основні нап-
рямки діяльності Товариства  на 2015 рік

Прийняте рішення:   1. Основні напрямки діяльності ПАТ "ЄВРАЗ СУХА
БАЛКА" на 2015 рік затвердити.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 831404995 голосів (100%), ЗА -
831404680 голосів  (99.99996211%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались -
0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 315  голосів
(0.0000378%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №10. Про прийняття
рішення про затвердження змін до Статуту Товариства

Прийняте рішення:   1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ "ЄВ-
РАЗ СУХА БАЛКА" шляхом викладення його в новій редакції.  2. Уповнова-
жити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПАТ
"ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" в новій редакції, затвердженій Загальними зборами
акціонерів. 3. Доручити Генеральному директору ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛ-
КА" або особі, що виконує його обов'язки особисто або через представни-
ка Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановлено-
му законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ "ЄВРАЗ
СУХА БАЛКА" в новій редакції, затвердженій Загальними зборами  акціоне-
рів. 4. Товариству привести свою діяльність у відповідність до затвердже-
ної цим рішенням нової редакції Статуту Товариства у строк, встановлений
чинним законодавством.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 831404995 голосів (100%), ЗА -
831125070 голосів  (99.96633109%), ПРОТИ - 279610 голосів
(0.03363102%), Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не
голосували - 315  голосів (0.0000378%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №11. Про прийняття
рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Прийняте рішення: 1. Припинити повноваження членів Ревізійної комі-
сії ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА":  1) Голова Комісії  - Афонін Іван Євгенійович;
2) Член комісії  -  Сачко Наталія Сергіївна.

2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про під-
сумки  голосування на Загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 831404995 голосів (100%), ЗА -
831404680 голосів  (99.99996211%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались -
0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 315  голосів
(0.0000378%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №12. Про прийняття
рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Прийняте рішення:   1. Припинити повноваження членів Наглядової ра-
ди ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА": 1)  Palmrose B.V. (Нідерланди) (попереднє
найменування - PALMROSE LIMITED); 2) Фурманов Дмитро Валерійович.

2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про під-
сумки   голосування на Загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 831404995 голосів (100%), ЗА -

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
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831404680 голосів  (99.99996211%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались -
0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 315  голосів
(0.0000378%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №13. Про обрання
членів Ревізійної комісії Товариства

Прийняте рішення:    1. Обрати  Ревізійну  комісію  ПАТ   "ЄВРАЗ  СУХА
БАЛКА"   у  кількості  2  членів  зі  строком повноважень  3 (три) роки в нас-
тупному складі :  1) Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії;   2)
Шерстюк Олена Івнівна  -  член Ревізійної комісії.

2. Повноваження, визначені Статутом Товариства та Положенням про
Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "ЄВРАЗ СУХА БАЛ-
КА" і надаються членам Ревізійної комісії  ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", на-
бувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосуван-
ня на Загальних зборах акціонерів.

За результатами кумулятивного голосування:
Питання порядку денного річних  загальних зборів №14. Про обрання

голови Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження  умов   цивільно-
правових   договорів, що укладатимуться з  членами Ревізійної комісії; об-
рання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових  до-
говорів  з  членами  Ревізійної  комісії

Прийняте рішення:  1. Затвердити умови цивільно-правових договорів
на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ
"ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". 2. Обрати головою Ревізійної комісії Сачко Наталію
Сергіївну. 3. Надати Генеральному директору Товариства або особі, що ви-
конує його обов'язки повноваження на підписання цивільно-правових дого-
ворів, які будуть укладені з членами  Ревізійної комісії ПАТ "ЄВРАЗ СУХА
БАЛКА".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 831404995 голосів (100%), ЗА -
831124755 голосів  (99.9662932%), ПРОТИ - 279610 голосів (0.03363102%),
Утримались - 315  голосів (0.0000378%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голо-
сували - 315  голосів (0.0000378%).

Питання порядку денного річних  загальних зборів №15. Про обрання
членів Наглядової ради Товариства

Прийняте рішення: 1. Обрати Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА  БАЛКА" у кількості 2 членів зі

строком повноважень 3 (три) роки в наступному складі:
2. Повноваження, визначені Статутом Товариства та Положенням  про

Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "ЄВРАЗ СУХА БАЛ-
КА" і надаються членам Наглядової ради ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", набу-
вають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів.

За результатами кумулятивного голосування:

Питання порядку денного річних  загальних зборів №16. Про затвер-
дження  умов   цивільно-правових   договорів, що укладатимуться з члена-
ми Наглядової ради; обрання особи,  яка уповноважується на підписання
цивільно-правових  договорів  з  членами  Наглядової ради

Прийняте рішення:   1. Затвердити умови цивільно-правових договорів
на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ
"ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". 2. Надати Генеральному директору Товариства або
особі, що виконує його обов'язки повноваження на підписання цивільно-
правових договорів, які будуть укладені з членами  Наглядової ради ПАТ
"ЄВРАЗ СУХА БАЛКА".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 831404995 голосів (100%), ЗА -
831404680 голосів  (99.99996211%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались -
0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 315  голосів
(0.0000378%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №17. Про прийняття
рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціоне-
рів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну
комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Поло-
ження про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного уп-
равління Товариства

Прийняте рішення:   1. Затвердити Положення про загальні збори, По-
ложення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію
Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про
інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління То-
вариства у новій редакції. 

За результатами голосування: ВСЬОГО: 831404995 голосів (100%), ЗА -
831404680 голосів  (99.99996211%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались -
0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 315  голосів
(0.0000378%)

Т.в.о. Генерального директора ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"  
Батарєєв О.С.

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денно-
го річних загальних зборів акціонерів  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО",  що відбулися 30
березня 2015 р.

Місце проведення зборів:  49000, м. Дніпропетровськ, вул. Коксохімічна,
1, у приміщенні клубу (актова зала)   

Дата   зборів:  30 березня 2015 р. Час   зборів: 09 год. 00 хв.
Питання порядку денного річних  загальних зборів №1. Про обрання лі-

чильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію в наступному складі: 1.Гре-

бенюк Інна Миколаївна - голова комісії; 2. Мальцева Ганна Володимирівна
- член комісії; 3. Мальцев Дмитро Артурович - член комісії; 4. Збіняков Вік-
тор Георгійович - член комісії; 5. Конєвцева Наталія Олександрівна - член
комісії; 6. Забабурін Кирило Андрійович - член комісії.

За результатами голосування: ВСЬОГО : 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214184253 голосів  (99.99443203%), ПРОТИ - 39420 голосів
(0.00178024%), Утримались - 0 голосів (0 %), Недійсні - 20536 голосів
(0.00092742%), Не голосували -  63336 голосів (0.00286031%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №2. Про обрання Го-
лови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Прийняте рішення: Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ "ЄВРАЗ -
ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" (протокол засідання Наглядової ради від
26.01.2015 р.): 1. Обрати Головою Загальних зборів Крупську Олену Воло-
димирівну; 2. Обрати Секретарем Загальних зборів Симоненко Ганну Гри-
горівну.

За результатами голосування: ВСЬОГО : 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214186253  голосів  (99.99452235 %), ПРОТИ - 39420  голосів
(0.00178024 %), Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні - 50781  голосів
(0.00229331 %), Не голосували - 31091  голосів (0.0014041 %)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №3. Про звіт Нагля-
дової ради Товариства про діяльність за 2014 рік.

Прийняте рішення: 1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяль-
ності за 2014 рік прийняти до відома. 2. Роботу Наглядової ради ПАТ "ЄВ-
РАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" за 2014 рік визнати задовільною.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214204789 голосів  (99.99535945%), ПРОТИ - 39420 голосів
(0.00178024%), Утримались - 32245 голосів (0.00145621%), Недійсні - 0 го-
лосів (0%), Не голосували - 31091 голосів (0.0014041%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №4. Про звіт Ревізій-
ної комісії Товариства про діяльність за 2014 рік.

Прийняте рішення: 1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2014
рік прийняти до відома. 2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річно-
му звіту і балансу ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" за 2014 рік. 3.
Визнати задовільними заходи щодо реструктуризації і модернізації вироб-
ництва, здійснені у 2014 році для приведення вартості чистих активів до
розміру не менш статутного капіталу до кінця 2017 року, відповідно рішен-
ня прийнятого річними Загальними зборами акціонерів від 04.03.2013 року.
4. Протягом реалізації програми реструктуризації і модернізації виробниц-
тва, тобто до кінця 2017 року, органам управління Товариства не приймати
рішення щодо ліквідації ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2213429789 голосів  (99.9603598%), ПРОТИ - 39420 голосів
(0.00178024%), Утримались - 775000 голосів (0.03499965%), Недійсні -
32245 голосів (0.00145621%), Не голосували - 31091  голосів (0.0014041%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №5. Про звіт Вико-
навчого органу Товариства про діяльність за 2014 рік.

Прийняте рішення: 1. Звіт Виконавчого органу про діяльність ПАТ "ЄВ-
РАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" за 2014 рік затвердити. 2. Роботу Вико-
навчого органу ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" за 2014 рік визна-
ти задовільною.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2213429789 голосів  (99.9603598%), ПРОТИ - 39420 голосів
(0.00178024%), Утримались - 807245 голосів (0.03645587%), Недійсні - 0
голосів (0 %), Не голосували - 31091 голосів (0.0014041%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №6. Про затвер-
дження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Прийняте рішення: 1. Затвердити валюту балансу ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ
ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" в сумі 3 264 345 тис. грн. 2. Затвердити річний звіт

П.І.Б. Кандидата Кумулятивних голосів «За»
Сачко Наталія Сергіївна 831125570
Шерстюк Олена Івнівна 831683790

Недійсні 0
Невикористані голоси 0
Не голосували 630

Недійсні 0
Невикористані голоси 0
Не голосували 630

П.І.Б. Кандидата Кумулятивних голосів «За»
PALMROSE B.V. член Наглядової ради
Фурманов Дмитро Валерійович член Наглядової ради

П.І.Б. Кандидата Кумулятивних голосів «За»
PALMROSE B.V. 831125570
Фурманов Дмитро Валерійович 831683790

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО"
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831404680 голосів  (99.99996211%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались -
0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 315  голосів
(0.0000378%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №13. Про обрання
членів Ревізійної комісії Товариства

Прийняте рішення:    1. Обрати  Ревізійну  комісію  ПАТ   "ЄВРАЗ  СУХА
БАЛКА"   у  кількості  2  членів  зі  строком повноважень  3 (три) роки в нас-
тупному складі :  1) Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії;   2)
Шерстюк Олена Івнівна  -  член Ревізійної комісії.

2. Повноваження, визначені Статутом Товариства та Положенням про
Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "ЄВРАЗ СУХА БАЛ-
КА" і надаються членам Ревізійної комісії  ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", на-
бувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосуван-
ня на Загальних зборах акціонерів.

За результатами кумулятивного голосування:
Питання порядку денного річних  загальних зборів №14. Про обрання

голови Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження  умов   цивільно-
правових   договорів, що укладатимуться з  членами Ревізійної комісії; об-
рання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових  до-
говорів  з  членами  Ревізійної  комісії

Прийняте рішення:  1. Затвердити умови цивільно-правових договорів
на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ
"ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". 2. Обрати головою Ревізійної комісії Сачко Наталію
Сергіївну. 3. Надати Генеральному директору Товариства або особі, що ви-
конує його обов'язки повноваження на підписання цивільно-правових дого-
ворів, які будуть укладені з членами  Ревізійної комісії ПАТ "ЄВРАЗ СУХА
БАЛКА".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 831404995 голосів (100%), ЗА -
831124755 голосів  (99.9662932%), ПРОТИ - 279610 голосів (0.03363102%),
Утримались - 315  голосів (0.0000378%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голо-
сували - 315  голосів (0.0000378%).

Питання порядку денного річних  загальних зборів №15. Про обрання
членів Наглядової ради Товариства

Прийняте рішення: 1. Обрати Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА  БАЛКА" у кількості 2 членів зі

строком повноважень 3 (три) роки в наступному складі:
2. Повноваження, визначені Статутом Товариства та Положенням  про

Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "ЄВРАЗ СУХА БАЛ-
КА" і надаються членам Наглядової ради ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", набу-
вають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів.

За результатами кумулятивного голосування:

Питання порядку денного річних  загальних зборів №16. Про затвер-
дження  умов   цивільно-правових   договорів, що укладатимуться з члена-
ми Наглядової ради; обрання особи,  яка уповноважується на підписання
цивільно-правових  договорів  з  членами  Наглядової ради

Прийняте рішення:   1. Затвердити умови цивільно-правових договорів
на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ
"ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". 2. Надати Генеральному директору Товариства або
особі, що виконує його обов'язки повноваження на підписання цивільно-
правових договорів, які будуть укладені з членами  Наглядової ради ПАТ
"ЄВРАЗ СУХА БАЛКА".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 831404995 голосів (100%), ЗА -
831404680 голосів  (99.99996211%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались -
0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 315  голосів
(0.0000378%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №17. Про прийняття
рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціоне-
рів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну
комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Поло-
ження про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного уп-
равління Товариства

Прийняте рішення:   1. Затвердити Положення про загальні збори, По-
ложення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію
Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про
інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління То-
вариства у новій редакції. 

За результатами голосування: ВСЬОГО: 831404995 голосів (100%), ЗА -
831404680 голосів  (99.99996211%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались -
0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 315  голосів
(0.0000378%)

Т.в.о. Генерального директора ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"  
Батарєєв О.С.

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денно-
го річних загальних зборів акціонерів  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО",  що відбулися 30
березня 2015 р.

Місце проведення зборів:  49000, м. Дніпропетровськ, вул. Коксохімічна,
1, у приміщенні клубу (актова зала)   

Дата   зборів:  30 березня 2015 р. Час   зборів: 09 год. 00 хв.
Питання порядку денного річних  загальних зборів №1. Про обрання лі-

чильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію в наступному складі: 1.Гре-

бенюк Інна Миколаївна - голова комісії; 2. Мальцева Ганна Володимирівна
- член комісії; 3. Мальцев Дмитро Артурович - член комісії; 4. Збіняков Вік-
тор Георгійович - член комісії; 5. Конєвцева Наталія Олександрівна - член
комісії; 6. Забабурін Кирило Андрійович - член комісії.

За результатами голосування: ВСЬОГО : 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214184253 голосів  (99.99443203%), ПРОТИ - 39420 голосів
(0.00178024%), Утримались - 0 голосів (0 %), Недійсні - 20536 голосів
(0.00092742%), Не голосували -  63336 голосів (0.00286031%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №2. Про обрання Го-
лови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Прийняте рішення: Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ "ЄВРАЗ -
ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" (протокол засідання Наглядової ради від
26.01.2015 р.): 1. Обрати Головою Загальних зборів Крупську Олену Воло-
димирівну; 2. Обрати Секретарем Загальних зборів Симоненко Ганну Гри-
горівну.

За результатами голосування: ВСЬОГО : 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214186253  голосів  (99.99452235 %), ПРОТИ - 39420  голосів
(0.00178024 %), Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні - 50781  голосів
(0.00229331 %), Не голосували - 31091  голосів (0.0014041 %)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №3. Про звіт Нагля-
дової ради Товариства про діяльність за 2014 рік.

Прийняте рішення: 1. Звіт Наглядової ради про результати своєї діяль-
ності за 2014 рік прийняти до відома. 2. Роботу Наглядової ради ПАТ "ЄВ-
РАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" за 2014 рік визнати задовільною.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214204789 голосів  (99.99535945%), ПРОТИ - 39420 голосів
(0.00178024%), Утримались - 32245 голосів (0.00145621%), Недійсні - 0 го-
лосів (0%), Не голосували - 31091 голосів (0.0014041%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №4. Про звіт Ревізій-
ної комісії Товариства про діяльність за 2014 рік.

Прийняте рішення: 1. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2014
рік прийняти до відома. 2. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річно-
му звіту і балансу ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" за 2014 рік. 3.
Визнати задовільними заходи щодо реструктуризації і модернізації вироб-
ництва, здійснені у 2014 році для приведення вартості чистих активів до
розміру не менш статутного капіталу до кінця 2017 року, відповідно рішен-
ня прийнятого річними Загальними зборами акціонерів від 04.03.2013 року.
4. Протягом реалізації програми реструктуризації і модернізації виробниц-
тва, тобто до кінця 2017 року, органам управління Товариства не приймати
рішення щодо ліквідації ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2213429789 голосів  (99.9603598%), ПРОТИ - 39420 голосів
(0.00178024%), Утримались - 775000 голосів (0.03499965%), Недійсні -
32245 голосів (0.00145621%), Не голосували - 31091  голосів (0.0014041%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №5. Про звіт Вико-
навчого органу Товариства про діяльність за 2014 рік.

Прийняте рішення: 1. Звіт Виконавчого органу про діяльність ПАТ "ЄВ-
РАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" за 2014 рік затвердити. 2. Роботу Вико-
навчого органу ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" за 2014 рік визна-
ти задовільною.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2213429789 голосів  (99.9603598%), ПРОТИ - 39420 голосів
(0.00178024%), Утримались - 807245 голосів (0.03645587%), Недійсні - 0
голосів (0 %), Не голосували - 31091 голосів (0.0014041%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №6. Про затвер-
дження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Прийняте рішення: 1. Затвердити валюту балансу ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ
ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" в сумі 3 264 345 тис. грн. 2. Затвердити річний звіт

П.І.Б. Кандидата Кумулятивних голосів «За»
Сачко Наталія Сергіївна 831125570
Шерстюк Олена Івнівна 831683790

Недійсні 0
Невикористані голоси 0
Не голосували 630

Недійсні 0
Невикористані голоси 0
Не голосували 630

П.І.Б. Кандидата Кумулятивних голосів «За»
PALMROSE B.V. член Наглядової ради
Фурманов Дмитро Валерійович член Наглядової ради

П.І.Б. Кандидата Кумулятивних голосів «За»
PALMROSE B.V. 831125570
Фурманов Дмитро Валерійович 831683790

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО"

ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО".
За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА

- 2213429789 голосів  (99.9603598%), ПРОТИ - 71665 голосів
(0.00323645%), Утримались -  775000 голосів (0.03499965%), Недійсні - 0
голосів (0%), Не голосували -  31091 голосів (0.0014041%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №7. Про схвалення
та попереднє схвалення значних правочинів.

Прийняте рішення:
1. Схвалити наступні значні правочини, укладені у 2011 - 2014 рр. та

пролонговані на 2015 рік:
- № 2014/р/ВЭС/2036 від 22.12.2014 р. з ПАТ "Південний гірничо-збага-

чувальний комбінат" щодо закупівлі  агломерату;
- № 1267/2014 від 28.04.2014 р. з "EAST-POL SPOLKA Z OGRANICZO-

NA ODPOWIEDZIALNOSCIA" щодо закупівлі коксуючого вугілля;
- № 1798/2013 від 19.09.2013 р. з ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" щодо ре-

алізації металопродукції;
- № 3273 від 26.06.2014 р., № 5011 від 03.10.2014 р., № 5341 від

03.11.2014 р., № 5877 від 04.12.2014 р., з ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" щодо
надання безпроцентної фінансової допомоги в загальному розмірі 2 526
000 000,00 грн.;

- № 1865/2014/-ПР від 15.12.2014 р. з НАК "Нафтогаз України" щодо за-
купівлі природного газу;

- № 061758 від 16.09.2011 р. з ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго", щодо заку-
півлі електричної енергії.

2. Схвалити укладання наступних значних правочинів у 2015 році:
- з АТ "Распадська вугільна компанія" щодо закупівлі вугілля кам'яного

на загальну суму 7 087 314 150,00 грн., що перевищує 25% балансової
вартості активів Товариства в сумі 816 086 250,00 грн.;

- № 378 від 20.01.2015 р. з ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" щодо надання
безпроцентної допомоги в розмірі 4 500 000 000,00 грн., що перевищує
25% балансової вартості активів Товариства в сумі 816 086 250,00 грн.

3. Затвердити умови обов'язкового викупу акцій Товариства у акціоне-
рів, які голосували проти прийняття рішення про укладення значних право-
чинів і звернулись до Товариства із письмовою вимогою про викуп належ-
них їх акцій Товариства.

4. Надати Генеральному директору ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬ-
КОГО" та/або особам, уповноваженим ним, повноваження на підписання
договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували
проти прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та
звернулися до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм ак-
цій, а також всіх необхідних для здійснення вищезгаданих правочинів доку-
ментів.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2213379829 голосів  (99.95810356%), ПРОТИ - 927716 голосів
(0.04189644%), Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не
голосували - 0 голосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №8. Про порядок
розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товарис-
тва у 2014 році.

Прийняте рішення: 1. Визначити, що збитки в сумі 2 730 339 тис. грн. бу-
дуть покриті за рахунок поточних доходів ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВС-
ЬКОГО" у 2015 році.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2213429789 голосів  (99.9603598%), ПРОТИ - 71665 голосів
(0.00323645%), Утримались - 775000 голосів (0.03499965%), Недійсні - 0
голосів (0%), Не голосували - 31091 голосів (0.0014041%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №9. Про основні нап-
рямки діяльності Товариства  на 2015 рік.

Прийняте рішення: 1. Основні напрямки діяльності ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ
ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" на 2015 рік затвердити.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214204789 голосів  (99.99535945%), ПРОТИ - 39420 голосів
(0.00178024%), Утримались - 32245  голосів (0.00145621%), Недійсні - 0 го-
лосів (0 %), Не голосували - 31091 голосів (0.0014041%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №10. Про прийняття
рішення про затвердження змін до Статуту Товариства.

Прийняте рішення: 1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ "ЄВ-
РАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" шляхом викладення його в новій редакції. 

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підпи-
сати Статут ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" в новій редакції, зат-
вердженій Загальними зборами акціонерів.

3. Доручити Генеральному директору ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВС-
ЬКОГО" особисто або через представника Товариства на підставі виданої
довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку дер-
жавну реєстрацію Статуту ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" в но-
вій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

4. Товариству привести свою діяльність у відповідність до затвердженої
цим рішенням нової редакції Статуту Товариства у строк, встановлений
чинним законодавством.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214204789 голосів  (99.99535945%), ПРОТИ - 71665 голосів
(0.00323645%), Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не
голосували - 31091 голосів (0.0014041%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №11. Про прийняття

рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Прийняте рішення: 1. Припинити повноваження членів Ревізійної комі-

сії ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО": 
- Борисюк Тимур Володимирович - голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна -  член Ревізійної комісії.
2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про під-

сумки голосування на Загальних зборах акціонерів.
За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА

- 2214204789 голосів  (99.99535945%), ПРОТИ - 32245 голосів
(0.00145621%), Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні - 39420 голосів
(0.00178024%), Не голосували - 31091 голосів (0.0014041%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №12. Про прийняття
рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: 1. Припинити повноваження членів Наглядової Ра-
ди ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО": 

- PALMROSE B.V. (Нідерланди);
- Фурманов Дмитро Валерійович.
2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про під-

сумки голосування на Загальних зборах акціонерів.
За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА

- 2214204789 голосів  (99.99535945%), ПРОТИ - 71665 голосів
(0.00323645%), Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні - 0 голосів (0 %), Не
голосували - 31091 голосів (0.0014041%).

Питання порядку денного річних  загальних зборів №13. Про обрання
членів Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення: 
1. Обрати Ревізійну комісію ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО"

строком повноважень на 3 роки  у наступному складі: 
- Кравченко Юрій Вікторович - член Ревізійної комісії;  
- Сачко Наталія Сергіївна -  член Ревізійної комісії.
2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і Положенням  про

Ревізійну комісію ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" і які надаються
членам Ревізійної комісії  Товариства, набувають чинності з моменту скла-
дання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

За результатами кумулятивного голосування:

Питання порядку денного річних  загальних зборів №14. Про обрання
голови Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження  умов   цивільно-
правових   договорів, що укладатимуться з  членами Ревізійної комісії; об-
рання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових  до-
говорів  з  членами  Ревізійної  комісії.

Прийняте рішення: 1. Обрати Головою Ревізійної комісії Кравченко
Юрія Вікторовича.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній осно-
ві, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ.
ПЕТРОВСЬКОГО".

3. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підпи-
сання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізій-
ної комісії ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214204789 голосів  (99.99535945%), ПРОТИ - 71665 голосів
(0.00323645%), Утримались - 0 голосів (0 %), Недійсні - 0 голосів (0%), Не
голосували - 31091 голосів (0.0014041%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №15. Про обрання
членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: 1. Обрати Наглядову Раду ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ.
ПЕТРОВСЬКОГО" строком повноважень на 3 роки в наступному складі:

- PALMROSE B.V. (Нідерланди);
- Фурманов Дмитро Валерійович
2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і "Положенням про

Наглядову Раду ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" і які надаються
членам Наглядової Ради Товариства, набувають чинності з моменту скла-
дання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

За результатами кумулятивного голосування:

Питання порядку денного річних  загальних зборів №16. Про затвер-
дження  умов   цивільно-правових   договорів, що укладатимуться з члена-
ми Наглядової ради; обрання особи,  яка уповноважується на підписання
цивільно-правових  договорів  з  членами  Наглядової ради.

Прийняте рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів
на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ
"ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО".

П.І.Б. Кандидата Кумулятивних голосів «За»
Кравченко Юрій Вікторович 2214659272
Сачко Наталія Сергіївна 2213709234

Недійсні 105562
Невикористані голоси 78840
Не голосували 62182

Недійсні 184402
Невикористані голоси 0
Не голосували 62182

П.І.Б. Кандидата Кумулятивних голосів «За»
PALMROSE B.V. 2214162234
Фурманов Дмитро Валерійович 2214206272
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2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підпи-
сання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Нагля-
дової Ради ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214204789 голосів (99.99535945%), ПРОТИ-71665 голосів
(0.00323645%), Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні -  0 голосів (0%), Не
голосували-31091 голосів (0.0014041%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №17. Про прийняття
рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціоне-
рів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну
комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Поло-
ження про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного уп-
равління Товариства.

Прийняте рішення: 1. Внести та затвердити зміни до Положення про За-
гальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Поло-

ження про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган
Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу кор-
поративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підпи-
сати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову
раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положен-
ня про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політи-
ку Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства в новій ре-
дакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214204789 голосів  (99.99535945%), ПРОТИ - 39420 голосів
(0.00178024%), Утримались - 32245 голосів (0.00145621%), Недійсні - 0 го-
лосів (0%), Не голосували - 31091 голосів (0.0014041%)

Генеральний директор ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО"  
Г.В. Бергеман

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДАВТОТРАНС"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кіро-
воградавтотранс". Код за ЄДРПОУ: 03117369. Місцезнаходження: 25015, м.
Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1. Міжміський код, телефон та
факс: 0522-24-79-87. Електронна поштова адреса: kdavtotrans@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: 03117369.smida.gov.ua. Вид
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

Текст повідомлення: 
Рішенням наглядової ради від 09.04.2015 року (протокол

№2015/04/09 від 09.04.2015 року) в зв'язку з переобранням голови наг-
лядової ради ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ голови наглядової ради
Музичук Валерій Вікторович (ЕА 044601 Ленінським РВ УМВСУ в Кіро-
воградській обл. 03.02.96); розмір пакета акцій: 0 шт. На посаді перебу-
вав з 28.04.2014р. та члена наглядової ради Радіонов Володимир Анато-
лійович (паспорт ЕА 708446 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській

обл. 01.02.00), розмір пакета акцій: 1523 шт.(0,0048%). На посаді перебу-
вав з 28.04.2014р. 

ОБРАНО: Голова наглядової ради Радіонов Володимир Анатолійович
(паспорт ЕА 708446 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.
01.02.00), розмір пакета акцій: 1523 шт. (0,0048%). Протягом останніх 5
років займав посади: головний iнженер - начальник виробничо-технiчно-
го вiддiлу ВАТ "Кiровоградавтотранс". На посаді перебуватиме до 2017
року. Член наглядової ради Музичук Валерій Вікторович (ЕА 044601 Ле-
нінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 03.02.96); розмір пакета ак-
цій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займав посади: начальник управлін-
ня транспорту - заступник директора ПрАТ "Формула". На посаді перебу-
ватиме до 2017 року. Посадові особи непогашених судимостей за корис-
ливi та посадовi злочини не мають.

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

В.о.Генерального директора Расенко Людмила Олександрівна.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555"

Повне найменування емітента - публічне акціонерне товариство "Кіро-
воградське автотранспортне підприємство 13555". Код за ЄДРПОУ:
05465755. Місцезнаходження: 25014, м.Кіровоград, вул.Аерофлотська,13.
Міжміський код, телефон та факс: 0522-56-70-66. Електронна поштова
адреса: atp13555@emіtent.net.ua. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення: Рішенням наглядової ради від 08.04.2015 року
(протокол №2015/04/08 від 08.04.2015 року) в зв'язку з переобранням го-
лови наглядової ради ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ голови наглядо-
вої ради Лісничий Володимир Анатолійович (ЕА 564445 Ленінським РВ
УМВСУ в Кіровоградській обл. 02.12.98); розмір пакета акцій: 0 шт. На по-
саді перебував з 11.04.2011р. та члена наглядової ради Музика Тетяна
Федорівна (ЕВ 009353 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.
06.08.03); розмір пакета акцій: 0 шт. На посаді перебувала з 11.04.2011р.
ОБРАНО: Голова наглядової ради Музика Тетяна Федорівна (ЕВ 009353
Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 06.08.03); розмір пакета ак-
цій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займала посади: начальник відділу
кадрів - юрист ПАТ "Кіровоградське АТП 13555". На посаді перебуватиме
до 2017 року. Член наглядової ради Лісничий Володимир Анатолійович
(ЕА 564445 Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 02.12.98); роз-
мір пакета акцій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займав посади: головний
фахівець виробничо-технічного відділу ПАТ "Кіровоградавтотранс". На
посаді перебуватиме до 2017 року.

Рішенням наглядової ради від 08.04.2015 року (протокол №2015/04/08
від 08.04.2015 року) в зв'язку зі звільненням директора за власним бажан-
ням ЗВІЛЬНЕНО: Директор Антонов Володимир Леонідович (ЕА 687121
Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 23.12.1999); розмір пакета
акцій: 0 шт. На посаді перебував з 11.04.2011р. ОБРАНО: Директор Шеп-
тал Роман Валерійович (МО 079770 Нововоронцовським РВ УМВСУ в
Херсонській обл. 25.04.1996); розмір пакета акцій: 0 шт. Протягом остан-
ніх 5 років займав посади: начальник колони ТОВ "АТП 2004", начальник
автоколони ПАТ "Кіровоградське АТП 13555". На посаду обраний термі-
ном на три роки. Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не мають.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

ПРАТ "ОЛЕКСІЇВСЬКЕ"
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство

"Олексiївське". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23898541. Місцезна-
ходження: 27614 Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н.,с. Олексiїв-
ка вул. Ушакова, 61. Міжміський код, телефон, факс (0522) 31-56-21
(0522) 31-56-21. Електронна поштова адреса: oleksiivske@emi-
tent.net.ua. Cторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації:
www.23898541.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: Відомості про
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосу-
ючих акцій.

Текст повідомлення: 
Емiтентом отримано 08.04.2015 р. перелiк акцiонерiв, якi мають пра-

во на участь у загальних зборах акцiонерного товариства ПрАТ "Олек-
сіївське" станом на 03.04.2015 р. Виявленi слiдуючi змiни: збiльшилась
кiлькiсть цiнних паперiв у : "фiзичної особи" було 41454 штук простих
iменних акцiй вартiсть за номiнолом 4559940,00 грн. вiдсоток у статут-
ному капiталi - 55.867% стало - 48335 штук прстих iменних акцiй вар-
тiсть за номiналом - 5316850,00 грн. вiдсоток у статутному капiталi
65.1415%.

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

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підпи-
сання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Нагля-
дової Ради ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214204789 голосів (99.99535945%), ПРОТИ-71665 голосів
(0.00323645%), Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні -  0 голосів (0%), Не
голосували-31091 голосів (0.0014041%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №17. Про прийняття
рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціоне-
рів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну
комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Поло-
ження про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного уп-
равління Товариства.

Прийняте рішення: 1. Внести та затвердити зміни до Положення про За-
гальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Поло-

ження про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган
Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу кор-
поративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підпи-
сати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову
раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положен-
ня про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політи-
ку Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства в новій ре-
дакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214204789 голосів  (99.99535945%), ПРОТИ - 39420 голосів
(0.00178024%), Утримались - 32245 голосів (0.00145621%), Недійсні - 0 го-
лосів (0%), Не голосували - 31091 голосів (0.0014041%)

Генеральний директор ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО"  
Г.В. Бергеман

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДАВТОТРАНС"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кіро-
воградавтотранс". Код за ЄДРПОУ: 03117369. Місцезнаходження: 25015, м.
Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1. Міжміський код, телефон та
факс: 0522-24-79-87. Електронна поштова адреса: kdavtotrans@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: 03117369.smida.gov.ua. Вид
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

Текст повідомлення: 
Рішенням наглядової ради від 09.04.2015 року (протокол

№2015/04/09 від 09.04.2015 року) в зв'язку з переобранням голови наг-
лядової ради ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ голови наглядової ради
Музичук Валерій Вікторович (ЕА 044601 Ленінським РВ УМВСУ в Кіро-
воградській обл. 03.02.96); розмір пакета акцій: 0 шт. На посаді перебу-
вав з 28.04.2014р. та члена наглядової ради Радіонов Володимир Анато-
лійович (паспорт ЕА 708446 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській

обл. 01.02.00), розмір пакета акцій: 1523 шт.(0,0048%). На посаді перебу-
вав з 28.04.2014р. 

ОБРАНО: Голова наглядової ради Радіонов Володимир Анатолійович
(паспорт ЕА 708446 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.
01.02.00), розмір пакета акцій: 1523 шт. (0,0048%). Протягом останніх 5
років займав посади: головний iнженер - начальник виробничо-технiчно-
го вiддiлу ВАТ "Кiровоградавтотранс". На посаді перебуватиме до 2017
року. Член наглядової ради Музичук Валерій Вікторович (ЕА 044601 Ле-
нінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 03.02.96); розмір пакета ак-
цій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займав посади: начальник управлін-
ня транспорту - заступник директора ПрАТ "Формула". На посаді перебу-
ватиме до 2017 року. Посадові особи непогашених судимостей за корис-
ливi та посадовi злочини не мають.

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

В.о.Генерального директора Расенко Людмила Олександрівна.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555"

Повне найменування емітента - публічне акціонерне товариство "Кіро-
воградське автотранспортне підприємство 13555". Код за ЄДРПОУ:
05465755. Місцезнаходження: 25014, м.Кіровоград, вул.Аерофлотська,13.
Міжміський код, телефон та факс: 0522-56-70-66. Електронна поштова
адреса: atp13555@emіtent.net.ua. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення: Рішенням наглядової ради від 08.04.2015 року
(протокол №2015/04/08 від 08.04.2015 року) в зв'язку з переобранням го-
лови наглядової ради ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ голови наглядо-
вої ради Лісничий Володимир Анатолійович (ЕА 564445 Ленінським РВ
УМВСУ в Кіровоградській обл. 02.12.98); розмір пакета акцій: 0 шт. На по-
саді перебував з 11.04.2011р. та члена наглядової ради Музика Тетяна
Федорівна (ЕВ 009353 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.
06.08.03); розмір пакета акцій: 0 шт. На посаді перебувала з 11.04.2011р.
ОБРАНО: Голова наглядової ради Музика Тетяна Федорівна (ЕВ 009353
Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 06.08.03); розмір пакета ак-
цій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займала посади: начальник відділу
кадрів - юрист ПАТ "Кіровоградське АТП 13555". На посаді перебуватиме
до 2017 року. Член наглядової ради Лісничий Володимир Анатолійович
(ЕА 564445 Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 02.12.98); роз-
мір пакета акцій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займав посади: головний
фахівець виробничо-технічного відділу ПАТ "Кіровоградавтотранс". На
посаді перебуватиме до 2017 року.

Рішенням наглядової ради від 08.04.2015 року (протокол №2015/04/08
від 08.04.2015 року) в зв'язку зі звільненням директора за власним бажан-
ням ЗВІЛЬНЕНО: Директор Антонов Володимир Леонідович (ЕА 687121
Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 23.12.1999); розмір пакета
акцій: 0 шт. На посаді перебував з 11.04.2011р. ОБРАНО: Директор Шеп-
тал Роман Валерійович (МО 079770 Нововоронцовським РВ УМВСУ в
Херсонській обл. 25.04.1996); розмір пакета акцій: 0 шт. Протягом остан-
ніх 5 років займав посади: начальник колони ТОВ "АТП 2004", начальник
автоколони ПАТ "Кіровоградське АТП 13555". На посаду обраний термі-
ном на три роки. Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не мають.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

ПРАТ "ОЛЕКСІЇВСЬКЕ"
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство

"Олексiївське". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23898541. Місцезна-
ходження: 27614 Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н.,с. Олексiїв-
ка вул. Ушакова, 61. Міжміський код, телефон, факс (0522) 31-56-21
(0522) 31-56-21. Електронна поштова адреса: oleksiivske@emi-
tent.net.ua. Cторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації:
www.23898541.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: Відомості про
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосу-
ючих акцій.

Текст повідомлення: 
Емiтентом отримано 08.04.2015 р. перелiк акцiонерiв, якi мають пра-

во на участь у загальних зборах акцiонерного товариства ПрАТ "Олек-
сіївське" станом на 03.04.2015 р. Виявленi слiдуючi змiни: збiльшилась
кiлькiсть цiнних паперiв у : "фiзичної особи" було 41454 штук простих
iменних акцiй вартiсть за номiнолом 4559940,00 грн. вiдсоток у статут-
ному капiталi - 55.867% стало - 48335 штук прстих iменних акцiй вар-
тiсть за номiналом - 5316850,00 грн. вiдсоток у статутному капiталi
65.1415%.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО "ІНВЕСТ РЕЙТИНГ"

код за ЄДРПОУ 33771029; місцезнаходження 49094, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58А, блок 2, міжміський код, теле-
фон та факс: (056)3739597; електронна поштова адреса: invest_re-
yting@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: inv_rating.proemi-
tent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників ак-
цій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:
Приватне акціонерне товариство "Рейтингове агенство "Інвест Рей-

тинг" (далі - Товариство) повідомляє, що 08.04.2015 р. від депозитарію
ПАТ "Національний депозитарій України" було отримано перелік акціоне-
рів. Пакет власника акцій Товариства Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "Центральний Брокер" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,
буд. 30, код ЄДРПОУ 34560611) складав 21,5307% голосуючих акцій То-
вариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ТОВ "Централь-
ний Брокер" складає 14,5307% голосуючих акцій Товариства. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Директор ПрАТ "Рейтингове Агенство "Інвест
Рейтинг" Харебова Н.Є. 08.04.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РАДИВИЛIВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАН-
СПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО";

2. Код за ЄДРПОУ: 03760384;
3. Місцезнаходження: 35500, Рiвненська обл., м. Радивилiв, вул. О.

Невського, 71;
4. Міжміський код, телефон та факс: (03633) 4-25-10, (03633) 4-44-30;
5. Електронна поштова адреса: raduvulivrtp@emitent.net.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.raduvulivrtp.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
08.04.2015 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Радиви-

лівське ремонтно-транспортне підприємство" (Протокол №2 вiд
08.04.2015 року)  у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень, пере-
обрано на наступний термін - 3 (три) роки  на посади:

1. Голови наглядової ради Палетко Ігоря Йосиповича. Посадова особа
не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа обiй-
мала дану посаду протягом 12 рокiв. Володiє 0,651% статутного капiталу
товариства. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 52,5 грн. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймав посаду заступника начальника обласної iн-
спекцiї якостi (адреса: 35500, Рiвненська обл., м. Радивилiв, вул. I.Фран-
ка, 11);

2. Члена наглядової ради  Пастушенко Богдана Івановича. Посадова
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа
обiймала дану посаду протягом 12 рокiв. Володiє 0,195% статутного капi-
талу товариства. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 15,75 грн. Про-
тягом останнiх п'яти рокiв пенсiонер;

3. Члена наглядової ради Василенко Володимира Миколайовича. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє
0,781% статутного капiталу товариства. Володіє пакетом акцій емітента у
розмірі  63 грн. Посадова особа обіймала дану посаду протягом  3 років.
Протягом останніх п'яти років приватний підприємець. 

Всі посадові особи обрані терміном на 3 роки.  Всі посадові особи не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

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

2. Найменування посади  Голова правління Кiсюк Iван Васильович

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА 
ПРАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9» 

за 2014 рік

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

Приватне акціонерне товариство
«Дніпропетровський хлібзавод
№9», 00378000, м.
Дніпропетровськ, 
вул. Чеботарьова, буд.28, 49035,
тел. (056) 370-93-43

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

07.04.2015 р.

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

www.hz9.dp.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СОЦIАЛЬНА СфЕРА»

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Соцiальна сфера», 
21750874Волинська , , 43017, 
м. Луцьк, Боженка 34 А 
(0332) 262810,

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

30.03.2015

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

вiдсутня

ПАТ «УКРТЕЛЕКОм» повідомляє, що відсоткову ставку за об-
лігаціями товариства серій «N», «O», «P», «Q» на тринадцятий
шістнадцятий відсоткові періоди встановлено у розмірі 21% річних.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКУмУЛЯТОРНИЙ ЗАВОд «САдА»

Річна інформація ПАТ за 2014 р.
Публiчне акцiонерне товариство Акумуляторний завод «САДА». 

ЄДРПОУ 24962494. Адреса 73000 м.Херсон вул. Нафтовикiв, 15А, тлф 
0552380737. Текст РІ у ЗІБД Комісії розкрит 09.04.15. Вебсторінка, на який 
розміщено РІ: sada.vatua.com. Аудитор ПП АФ «ПлатоАудит», 30333561. 
Збори вiдбулися 24.04.14. Порядок денний: 1.Звiт про результати дiяльностi 
за 2013р. 2.Звiт НР, звiт та висновки РК. 3.Затвердження результатiв 
дiяльностi, балансу i порядку покриття збиткiв за 2013р. 4.Переобрання на-
глядової ради та ревкомiсiї. Змiн порядку денного не було. Всі питання роз-
глянуті, рішення прийняті. Рішення щодо дивідендів не приймалось. Осно-
вні показники фін.госп. діяльності (тис.грн.) (2014/2013): Усього активів 
44773/41658. Основні засоби 18786/19762. Запаси 15922/16579. Сумарна 
дбт заборгованість 7854/5299. Грошові кошти 2203/6. Власний капітал 
6713/12293. Статутний капітал 1207/1207. Непокритий збиток 25013/
7326. Довгострокові зобов’язання 29234/16939. Поточні зобов’язання 
22252/12426. Збиток на акцію 07/0.09. Кількість акцій 24134700/24134700.
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2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підпи-
сання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Нагля-
дової Ради ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214204789 голосів (99.99535945%), ПРОТИ-71665 голосів
(0.00323645%), Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні -  0 голосів (0%), Не
голосували-31091 голосів (0.0014041%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №17. Про прийняття
рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціоне-
рів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну
комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Поло-
ження про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного уп-
равління Товариства.

Прийняте рішення: 1. Внести та затвердити зміни до Положення про За-
гальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Поло-

ження про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган
Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу кор-
поративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підпи-
сати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову
раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положен-
ня про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політи-
ку Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства в новій ре-
дакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214204789 голосів  (99.99535945%), ПРОТИ - 39420 голосів
(0.00178024%), Утримались - 32245 голосів (0.00145621%), Недійсні - 0 го-
лосів (0%), Не голосували - 31091 голосів (0.0014041%)

Генеральний директор ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО"  
Г.В. Бергеман

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДАВТОТРАНС"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кіро-
воградавтотранс". Код за ЄДРПОУ: 03117369. Місцезнаходження: 25015, м.
Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1. Міжміський код, телефон та
факс: 0522-24-79-87. Електронна поштова адреса: kdavtotrans@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: 03117369.smida.gov.ua. Вид
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

Текст повідомлення: 
Рішенням наглядової ради від 09.04.2015 року (протокол

№2015/04/09 від 09.04.2015 року) в зв'язку з переобранням голови наг-
лядової ради ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ голови наглядової ради
Музичук Валерій Вікторович (ЕА 044601 Ленінським РВ УМВСУ в Кіро-
воградській обл. 03.02.96); розмір пакета акцій: 0 шт. На посаді перебу-
вав з 28.04.2014р. та члена наглядової ради Радіонов Володимир Анато-
лійович (паспорт ЕА 708446 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській

обл. 01.02.00), розмір пакета акцій: 1523 шт.(0,0048%). На посаді перебу-
вав з 28.04.2014р. 

ОБРАНО: Голова наглядової ради Радіонов Володимир Анатолійович
(паспорт ЕА 708446 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.
01.02.00), розмір пакета акцій: 1523 шт. (0,0048%). Протягом останніх 5
років займав посади: головний iнженер - начальник виробничо-технiчно-
го вiддiлу ВАТ "Кiровоградавтотранс". На посаді перебуватиме до 2017
року. Член наглядової ради Музичук Валерій Вікторович (ЕА 044601 Ле-
нінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 03.02.96); розмір пакета ак-
цій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займав посади: начальник управлін-
ня транспорту - заступник директора ПрАТ "Формула". На посаді перебу-
ватиме до 2017 року. Посадові особи непогашених судимостей за корис-
ливi та посадовi злочини не мають.

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

В.о.Генерального директора Расенко Людмила Олександрівна.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555"

Повне найменування емітента - публічне акціонерне товариство "Кіро-
воградське автотранспортне підприємство 13555". Код за ЄДРПОУ:
05465755. Місцезнаходження: 25014, м.Кіровоград, вул.Аерофлотська,13.
Міжміський код, телефон та факс: 0522-56-70-66. Електронна поштова
адреса: atp13555@emіtent.net.ua. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення: Рішенням наглядової ради від 08.04.2015 року
(протокол №2015/04/08 від 08.04.2015 року) в зв'язку з переобранням го-
лови наглядової ради ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ голови наглядо-
вої ради Лісничий Володимир Анатолійович (ЕА 564445 Ленінським РВ
УМВСУ в Кіровоградській обл. 02.12.98); розмір пакета акцій: 0 шт. На по-
саді перебував з 11.04.2011р. та члена наглядової ради Музика Тетяна
Федорівна (ЕВ 009353 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.
06.08.03); розмір пакета акцій: 0 шт. На посаді перебувала з 11.04.2011р.
ОБРАНО: Голова наглядової ради Музика Тетяна Федорівна (ЕВ 009353
Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 06.08.03); розмір пакета ак-
цій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займала посади: начальник відділу
кадрів - юрист ПАТ "Кіровоградське АТП 13555". На посаді перебуватиме
до 2017 року. Член наглядової ради Лісничий Володимир Анатолійович
(ЕА 564445 Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 02.12.98); роз-
мір пакета акцій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займав посади: головний
фахівець виробничо-технічного відділу ПАТ "Кіровоградавтотранс". На
посаді перебуватиме до 2017 року.

Рішенням наглядової ради від 08.04.2015 року (протокол №2015/04/08
від 08.04.2015 року) в зв'язку зі звільненням директора за власним бажан-
ням ЗВІЛЬНЕНО: Директор Антонов Володимир Леонідович (ЕА 687121
Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 23.12.1999); розмір пакета
акцій: 0 шт. На посаді перебував з 11.04.2011р. ОБРАНО: Директор Шеп-
тал Роман Валерійович (МО 079770 Нововоронцовським РВ УМВСУ в
Херсонській обл. 25.04.1996); розмір пакета акцій: 0 шт. Протягом остан-
ніх 5 років займав посади: начальник колони ТОВ "АТП 2004", начальник
автоколони ПАТ "Кіровоградське АТП 13555". На посаду обраний термі-
ном на три роки. Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не мають.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

ПРАТ "ОЛЕКСІЇВСЬКЕ"
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство

"Олексiївське". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23898541. Місцезна-
ходження: 27614 Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н.,с. Олексiїв-
ка вул. Ушакова, 61. Міжміський код, телефон, факс (0522) 31-56-21
(0522) 31-56-21. Електронна поштова адреса: oleksiivske@emi-
tent.net.ua. Cторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації:
www.23898541.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: Відомості про
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосу-
ючих акцій.

Текст повідомлення: 
Емiтентом отримано 08.04.2015 р. перелiк акцiонерiв, якi мають пра-

во на участь у загальних зборах акцiонерного товариства ПрАТ "Олек-
сіївське" станом на 03.04.2015 р. Виявленi слiдуючi змiни: збiльшилась
кiлькiсть цiнних паперiв у : "фiзичної особи" було 41454 штук простих
iменних акцiй вартiсть за номiнолом 4559940,00 грн. вiдсоток у статут-
ному капiталi - 55.867% стало - 48335 штук прстих iменних акцiй вар-
тiсть за номiналом - 5316850,00 грн. вiдсоток у статутному капiталi
65.1415%.

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

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО
"ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ"

Повідомлення про виникнення особливої  інформації  емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне  акціонерне  товариство
"Царичанський завод мінводи";

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00377101;
3. Місцезнаходження емітента: вул. Кірова, буд.151, смт. Царичанка,

Царичанський  р-н., Дніпропетровська  обл., 52005;
4. Міжміський код,  телефон та факс емітента : (0569) 3-17-50, (0569)

3-20-81; 
5. Електронна поштова адреса емітента:  00377101@atrep.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: 00377101.infosite.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості  про зміну  складу посадо-

вих осіб емітента.
2. Текст повідомлення 

Рішенням річних загальних загальних зборів акціонерів Приватного
акціонерного  товариства "Царичанський завод мінводи" від 06.04.2015
р. (протокол №27) припинено повноваження (звільнено): 

- Голову Правління Мазуренка Олександра Вікторовича (паспорт се-
рія СН № 357254  виданий Дніпровським РУ ГУ МВС в м. Києві). Підста-
вою для прийняття такого рішення було письмове звернення Мазуренка
О.В.  звільнити його  за власним бажанням. Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента у розмірі  0,00003%. Володiє пакетом акцій емітента
у  кількості  100 акцій. Посадова особа Мазуренко О.В  непогашеної су-
димостi за посадовi та корисливi злочинине має. Мазуренко О.В. викону-
вав  повноваження  Голови Правління  ПрАТ" Царичанський завод мінво-
ди" з 21.04.2011 р.;

- члена Правління Габ Ніни Василівни (паспорт серія АЕ № 385595
виданий Царичанським РВУ УМВС України в Дніпропетровській
обл..13.02.1997 р). Пiдставою для прийняття такого рiшення стало пись-
мове звернення  Габ Н.В. про  звільнення. Часткою у  статутному  капі-
талі  емітента  не володіє.  Посадова особа   Габ Н.В непогашеної суди-
мостi за посадовi та корисливi злочини не має. Габ Н.В на посаді   чле-
на  Правління перебувала з 21.04.2011 р.;

- члена Правління Крамарука  Володимира Борисовича (паспорт се-
рія АК № 164779  виданий  Царичанським РВУ УМВС України в Дніпро-
петровській обл. 25.10.1995 р.) Пiдставою для прийняття такого рiшення
стало звернення  Крамарука  В. Б. з заявою про звiльнення за власним
бажанням. Часткою у  статутному  капіталі  емітента  Крамарук В.Б. не
володіє . Посадова особа  Крамарук В.Б  непогашеної судимостi за поса-
довi та корисливi злочини не має. На посаді  члена правління ПрАТ" Ца-
ричанський завод мінводи" перебував  з 21.04.2011 р.;

- члена  Наглядової ради  Уханя Віктора Івановича (паспорт серія СН
№ 405185  виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві
21.01.1997). Пiдставою для прийняття такого рiшення стало звернення
Уханя В.І. з заявою про звiльнення за власним бажанням. Володіє час-
ткою у статутному  капіталі  емітента  володіє  у розмірі  14,963300%.  Во-
лодiє пакетом акцій емітента у  кількості  47998783 акцій. Непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.  На посаді  члена
Наглядової ради  ПрАТ" Царичанський завод мінводи" перебував з
29.04.2014 р.;

- Голови Наглядової ради  Стрецької Наталії Миколаївни  (паспорт се-
рія АК № 068089 виданий  Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в  Дніпро-
петровській обл  20.02.1998 р.) Пiдставою для прийняття такого рiшення
стали зміни у чисельному складі  Наглядової ради.  Стрецька Н.М.  во-
лодіє часткою у  статутному  капіталі  емітента  у розмірі 0,346000%.  Во-
лодiє пакетом акцій емітента у  кількості  1109350 акцій. Непогашеної су-
димостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посаді Голови Наг-
лядової ради ПрАТ" Царичанський завод мінводи" перебувала з
29.04.2014 р.

- члена Наглядової ради  Стеблянка Олега Леонідовича  (паспорт се-
рія АЕ № 443721 виданий  Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в  Дніпро-
петровській обл. 05.11.1996 р.)  Пiдставою для прийняття такого рiшення
стало письмове звернення Стеблянка О.Л. про звільнення за власним
бажанням. Володіє часткою у  статутному  капіталі  емітента  у розмірі
18,014900%. Володiє пакетом акцій емітента у  кількості 57787508 акціій.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На по-
саді  члена Наглядової ради  перебував  з 29. 04.2014 р.;

- Ревізора  Товариства  Максимової Надії Юріївни (паспорт серія АК
№ 682535 виданий Індустріальним  РВ ДМУ УМВС України в  Дніпропет-
ровській обл 27.07.1999 р.) Повноваження особи припинено у зв'язку з
закiнченням строку дiї повноважень. Максимова Н. Ю.  володіє часткою
у  статутному  капіталі  емітента  у розмірі 0,000000. Володiє пакетом ак-
цій емітента у  кількості  1 (одна ) акція. Непогашеної судимостi за поса-
довi та корисливi злочини не має.  На посаді  Ревізора  ПрАТ " Царичанс-

ький завод мінводи" перебувала з 21.04.2011 р.
Річними загальними зборами акцiонерiв  ПрАТ" Царичанський завод

мінводи" від 06.04.2015р. (протокол №27) обрано:
- Голову Правління  ПрАТ" Царичанський завод мінводи" Стеблянка

Олега Леонідовича  (паспорт АЕ № 443721  виданий Жовтневим РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській обл. 05.11.1996 р.). Частка, якою во-
лодіє посадова особа у статутному капіталі емітента складає
18,014900%. Володiє пакетом акцій емітента  у  кількості  57787508 ак-
цій. Посадову особу обрано у зв'язку  iз вiдкликанням попереднього
складу Правління. Посадову особу  обрано  терміном  на 5 (пять) років.
Стеблянко О.Л. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти ро-
кiв: директор ПП "Томаківський Парус", директор ТОВ "Юс Імпорт Ек-
спорт";

- обрано на посаду члена Правління ПрАТ" Царичанський завод мін-
води"  Поміщик  Наталію Вікторівну   (паспорт АК № 671187 виданий  Ца-
ричанським  РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 11.10.1999 р) .
Поміщик  Н.В. часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.  Поса-
дову особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Прав-
ління. Поміщик Н.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Строк, на який призначено посадову особу: 5 (п`ять) років.
Інші посади, які обіймала ця особа  протягом останніх  п'яти років: зас-
тупник Голови Правління  ПрАТ" Царичанський завод мінводи" зі збуту ;

- обрано на посаду члена  Правління ПрАТ" Царичанський завод мін-
води" Кривенко Олександра  Олексійовича (паспорт  серія АЕ № 085545
виданий Царичанським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.
12.12.1995 ) . Кривенко О.О. часткою в статутному капіталі емiтента не
володіє. Посадову особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього
складу Правління . Кривенко О.О. непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Строк, на який призначено посадову особу: 5 (
(пять) років. Інші посади, які обіймала ця особа  протягом останніх п'яти
років: начальник відділу маркетингу ПрАТ " Царичанський завод мінводи".

- члена Наглядової ради ПрАТ"Царичанський завод мінводи" Стрець-
ку Наталію Миколаївну ( паспорт серія АК № 060089 виданий Жовтневим
РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.. 20.02.1998 р.) Володіє
часткою в статутному капіталі емiтента у розмірі 0,345800%. Володiє па-
кетом акцій емітента у кількості 1109350 акцій. Посадову особу обрано у
зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Стрецька
Н.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "Ца-
ричанський завод мінводи", Голова Наглядової ради ПрАТ "Страхова
компанія "Дніпро".

- обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ"Царичанський завод
мінводи" Логошу Світлану Олексіївну (паспорт СО №274533, виданий
Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.11.1999 р.). Володіє
часткою в статутному капіталі емiтента у розмірі 0,00000%. Володiє па-
кетом акцій емітента у кількості 1(одна ) акція. Посадову особу обрано у
зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової
ради. Логоша С.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки. Інші посади,
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "Дай-
мондс- Груп".

- обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Царичанський за-
вод мінводи" Омельченко Ганну Георгіївну (паспорт серія АЕ № 017371
виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
25.07.2002 р.) Омельченко Г.Г. не володіє часткою в статутному капіталі
емiтента. Посадову особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень
попереднього складу Наглядової ради. Омельченко Г.Г. непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: Директор ТОВ "Імпетріо" .

- обрано на посаду Ревізора ПрАТ "Царичанський завод мінводи"
Максимову Надію Юріївну (паспорт АК № 682535 виданий Індустріаль-
ним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 27.09.1999 р.). Мак-
симова Н. Ю. володіє часткою в статутному капіталі емiтента у розмірі
0,00000. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1(одна) акція. Посадо-
ву особу обрано у зв'язку iз припиненням повноваження Ревізора Това-
риства. Максимова Н. Ю. непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 (п`ять ) років. Інші
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний бух-
галтер ТОВ "Камалє", Головний бухгалтер ТОВ "УкрІнвест -2004" .

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

що міститься у повідомленні та  визнає, що вона несе відповідальність
згідно чинного законодавства.

3.2. Найменування  посади  
Голова Правління Стеблянко О.Л.
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За результатами кумулятивного голосування:

Питання порядку денного річних  загальних зборів №14. Про обрання
голови Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження  умов   цивільно-
правових   договорів, що укладатимуться з  членами Ревізійної комісії; об-
рання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових  до-
говорів  з  членами  Ревізійної  комісії

Прийняте рішення:1. Обрати Головою Ревізійної комісії Кравченко Юрія
Вікторовича.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній осно-
ві, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙ-
КОКС".

3. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підпи-
сання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізій-
ної комісії ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів  (99.98768411%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались
- 80000 голосів (0.01231589%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 0
голосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №15. Про обрання
членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: 1. Обрати Наглядову Раду ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙ-
КОКС" строком повноважень на 3 роки в наступному складі: 1) PALMROSE
B.V. (Нідерланди); 2) Фурманов Дмитро Валерійович.

2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і "Положенням
про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ
БАГЛІЙКОКС" і які надаються членам Наглядової Ради Товариства, набу-
вають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів.

За результатами кумулятивного голосування:

Питання порядку денного річних  загальних зборів №16. Про затвер-
дження  умов   цивільно-правових   договорів, що укладатимуться з члена-
ми Наглядової ради; обрання особи,  яка уповноважується на підписання
цивільно-правових  договорів  з  членами  Наглядової ради

Прийняте рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів
на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ
"ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС".

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підпи-
сання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Нагля-
дової Ради ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів (99.98768411%), ПРОТИ - 80000 голосів
(0.01231589%), Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні -0 голосів (0%) , Не
голосували - 0 голосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №17. Про прийняття
рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціоне-
рів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну
комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Поло-
ження про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного уп-
равління Товариства

Прийняте рішення: 1. Внести та затвердити зміни до Положення про За-
гальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Поло-
ження про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган
Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу кор-
поративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підпи-
сати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову
раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положен-
ня про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політи-
ку Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства в новій ре-
дакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів (99.98768411%), ПРОТИ-80000 голосів (0.01231589%),
Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні -0 голосів (0%) , Не голосували - 0 го-
лосів (0%)

Генеральний директор ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС" С.Д. Бурилін

УТОЧНЕННЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬ-
НИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРИВОРІЖІНДУСТРБУД" Код ЄДРПОУ 01239186

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 50051, Дніп-
ропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 10.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЖІНДУСТРБУД" (на-

далі Товариство) відповідно до протоколу Наглядової ради від 16.03.2015
року повідомляє Вас, що 22 квітня 2015 року о 15.00 годині за адресою:
Україна, 50051, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікід-
зе, буд. 10. приміщення актового залу, відбудуться загальні збори акці-
онерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбудеться 22 квітня 2015 року з 14.00 год. до 14.45 год. за адресою: Ук-
раїна, 50051, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд.
10. приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00
год. 16.04.2015 року.

Відповідно до положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів та проведенням аудиторської перевірки, ПАТ "КРИВОРІЖІНДУСТ-
РБУД" вносить уточнення в порядок денний  щодо показників фінансово-

господарської діяльності.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ "КРИВОРІЖІНДУСТРБУД" (тис. грн.) 

Телефон для довідок: (056) 409-27-33
ПАТ "КРИВОРІЖІНДУСТРБУД"

П.І.Б. Кандидата Кумулятивних голосів «За»
Кравченко Юрій Вікторович 649483255
Сачко Наталія Сергіївна 649565255

П.І.Б. Кандидата Кумулятивних голосів «За»
PALMROSE B.V. 649485255
Фурманов Дмитро Валерійович 649485255

Недійсні 4000
Невикористані голоси 82000
Не голосували 0

Недійсні 164000
Невикористані голоси 0
Не голосували 0

Найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів 104659 105172
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15659 20692
Довгострокові фінансові інвестиції 715 715
Запаси 19631 17246
Сумарна дебіторська заборгованість 62583 54984
Грошові кошти та їх еквіваленти 1201 8946
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10912 19796
Власний капітал 18303 27187
Статутний капітал 5637 5637
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 86356 77985
Чистий прибуток (збиток) -5331 -2901
Середньорічна кількість простих 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) 1446 1499

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО "ІНВЕСТ РЕЙТИНГ"

код за ЄДРПОУ 33771029; місцезнаходження 49094, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58А, блок 2, міжміський код, теле-
фон та факс: (056)3739597; електронна поштова адреса: invest_re-
yting@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: inv_rating.proemi-
tent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників ак-
цій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:
Приватне акціонерне товариство "Рейтингове агенство "Інвест Рей-

тинг" (далі - Товариство) повідомляє, що 08.04.2015 р. від депозитарію
ПАТ "Національний депозитарій України" було отримано перелік акціоне-
рів. Пакет власника акцій Товариства Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "Центральний Брокер" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,
буд. 30, код ЄДРПОУ 34560611) складав 21,5307% голосуючих акцій То-
вариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ТОВ "Централь-
ний Брокер" складає 14,5307% голосуючих акцій Товариства. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Директор ПрАТ "Рейтингове Агенство "Інвест
Рейтинг" Харебова Н.Є. 08.04.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РАДИВИЛIВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАН-
СПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО";

2. Код за ЄДРПОУ: 03760384;
3. Місцезнаходження: 35500, Рiвненська обл., м. Радивилiв, вул. О.

Невського, 71;
4. Міжміський код, телефон та факс: (03633) 4-25-10, (03633) 4-44-30;
5. Електронна поштова адреса: raduvulivrtp@emitent.net.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.raduvulivrtp.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
08.04.2015 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Радиви-

лівське ремонтно-транспортне підприємство" (Протокол №2 вiд
08.04.2015 року)  у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень, пере-
обрано на наступний термін - 3 (три) роки  на посади:

1. Голови наглядової ради Палетко Ігоря Йосиповича. Посадова особа
не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа обiй-
мала дану посаду протягом 12 рокiв. Володiє 0,651% статутного капiталу
товариства. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 52,5 грн. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймав посаду заступника начальника обласної iн-
спекцiї якостi (адреса: 35500, Рiвненська обл., м. Радивилiв, вул. I.Фран-
ка, 11);

2. Члена наглядової ради  Пастушенко Богдана Івановича. Посадова
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа
обiймала дану посаду протягом 12 рокiв. Володiє 0,195% статутного капi-
талу товариства. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 15,75 грн. Про-
тягом останнiх п'яти рокiв пенсiонер;

3. Члена наглядової ради Василенко Володимира Миколайовича. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє
0,781% статутного капiталу товариства. Володіє пакетом акцій емітента у
розмірі  63 грн. Посадова особа обіймала дану посаду протягом  3 років.
Протягом останніх п'яти років приватний підприємець. 

Всі посадові особи обрані терміном на 3 роки.  Всі посадові особи не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

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

2. Найменування посади  Голова правління Кiсюк Iван Васильович

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА 
ПРАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9» 

за 2014 рік

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

Приватне акціонерне товариство
«Дніпропетровський хлібзавод
№9», 00378000, м.
Дніпропетровськ, 
вул. Чеботарьова, буд.28, 49035,
тел. (056) 370-93-43

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

07.04.2015 р.

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

www.hz9.dp.ua

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підпи-
сання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Нагля-
дової Ради ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214204789 голосів (99.99535945%), ПРОТИ-71665 голосів
(0.00323645%), Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні -  0 голосів (0%), Не
голосували-31091 голосів (0.0014041%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №17. Про прийняття
рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціоне-
рів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну
комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Поло-
ження про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного уп-
равління Товариства.

Прийняте рішення: 1. Внести та затвердити зміни до Положення про За-
гальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Поло-

ження про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган
Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу кор-
поративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підпи-
сати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову
раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положен-
ня про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політи-
ку Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства в новій ре-
дакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 2214307545 голосів (100%), ЗА
- 2214204789 голосів  (99.99535945%), ПРОТИ - 39420 голосів
(0.00178024%), Утримались - 32245 голосів (0.00145621%), Недійсні - 0 го-
лосів (0%), Не голосували - 31091 голосів (0.0014041%)

Генеральний директор ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО"  
Г.В. Бергеман

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДАВТОТРАНС"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кіро-
воградавтотранс". Код за ЄДРПОУ: 03117369. Місцезнаходження: 25015, м.
Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1. Міжміський код, телефон та
факс: 0522-24-79-87. Електронна поштова адреса: kdavtotrans@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: 03117369.smida.gov.ua. Вид
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

Текст повідомлення: 
Рішенням наглядової ради від 09.04.2015 року (протокол

№2015/04/09 від 09.04.2015 року) в зв'язку з переобранням голови наг-
лядової ради ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ голови наглядової ради
Музичук Валерій Вікторович (ЕА 044601 Ленінським РВ УМВСУ в Кіро-
воградській обл. 03.02.96); розмір пакета акцій: 0 шт. На посаді перебу-
вав з 28.04.2014р. та члена наглядової ради Радіонов Володимир Анато-
лійович (паспорт ЕА 708446 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській

обл. 01.02.00), розмір пакета акцій: 1523 шт.(0,0048%). На посаді перебу-
вав з 28.04.2014р. 

ОБРАНО: Голова наглядової ради Радіонов Володимир Анатолійович
(паспорт ЕА 708446 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.
01.02.00), розмір пакета акцій: 1523 шт. (0,0048%). Протягом останніх 5
років займав посади: головний iнженер - начальник виробничо-технiчно-
го вiддiлу ВАТ "Кiровоградавтотранс". На посаді перебуватиме до 2017
року. Член наглядової ради Музичук Валерій Вікторович (ЕА 044601 Ле-
нінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 03.02.96); розмір пакета ак-
цій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займав посади: начальник управлін-
ня транспорту - заступник директора ПрАТ "Формула". На посаді перебу-
ватиме до 2017 року. Посадові особи непогашених судимостей за корис-
ливi та посадовi злочини не мають.

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

В.о.Генерального директора Расенко Людмила Олександрівна.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555"

Повне найменування емітента - публічне акціонерне товариство "Кіро-
воградське автотранспортне підприємство 13555". Код за ЄДРПОУ:
05465755. Місцезнаходження: 25014, м.Кіровоград, вул.Аерофлотська,13.
Міжміський код, телефон та факс: 0522-56-70-66. Електронна поштова
адреса: atp13555@emіtent.net.ua. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення: Рішенням наглядової ради від 08.04.2015 року
(протокол №2015/04/08 від 08.04.2015 року) в зв'язку з переобранням го-
лови наглядової ради ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ голови наглядо-
вої ради Лісничий Володимир Анатолійович (ЕА 564445 Ленінським РВ
УМВСУ в Кіровоградській обл. 02.12.98); розмір пакета акцій: 0 шт. На по-
саді перебував з 11.04.2011р. та члена наглядової ради Музика Тетяна
Федорівна (ЕВ 009353 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.
06.08.03); розмір пакета акцій: 0 шт. На посаді перебувала з 11.04.2011р.
ОБРАНО: Голова наглядової ради Музика Тетяна Федорівна (ЕВ 009353
Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 06.08.03); розмір пакета ак-
цій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займала посади: начальник відділу
кадрів - юрист ПАТ "Кіровоградське АТП 13555". На посаді перебуватиме
до 2017 року. Член наглядової ради Лісничий Володимир Анатолійович
(ЕА 564445 Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 02.12.98); роз-
мір пакета акцій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займав посади: головний
фахівець виробничо-технічного відділу ПАТ "Кіровоградавтотранс". На
посаді перебуватиме до 2017 року.

Рішенням наглядової ради від 08.04.2015 року (протокол №2015/04/08
від 08.04.2015 року) в зв'язку зі звільненням директора за власним бажан-
ням ЗВІЛЬНЕНО: Директор Антонов Володимир Леонідович (ЕА 687121
Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 23.12.1999); розмір пакета
акцій: 0 шт. На посаді перебував з 11.04.2011р. ОБРАНО: Директор Шеп-
тал Роман Валерійович (МО 079770 Нововоронцовським РВ УМВСУ в
Херсонській обл. 25.04.1996); розмір пакета акцій: 0 шт. Протягом остан-
ніх 5 років займав посади: начальник колони ТОВ "АТП 2004", начальник
автоколони ПАТ "Кіровоградське АТП 13555". На посаду обраний термі-
ном на три роки. Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не мають.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

ПРАТ "ОЛЕКСІЇВСЬКЕ"
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство

"Олексiївське". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23898541. Місцезна-
ходження: 27614 Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н.,с. Олексiїв-
ка вул. Ушакова, 61. Міжміський код, телефон, факс (0522) 31-56-21
(0522) 31-56-21. Електронна поштова адреса: oleksiivske@emi-
tent.net.ua. Cторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації:
www.23898541.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: Відомості про
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосу-
ючих акцій.

Текст повідомлення: 
Емiтентом отримано 08.04.2015 р. перелiк акцiонерiв, якi мають пра-

во на участь у загальних зборах акцiонерного товариства ПрАТ "Олек-
сіївське" станом на 03.04.2015 р. Виявленi слiдуючi змiни: збiльшилась
кiлькiсть цiнних паперiв у : "фiзичної особи" було 41454 штук простих
iменних акцiй вартiсть за номiнолом 4559940,00 грн. вiдсоток у статут-
ному капiталi - 55.867% стало - 48335 штук прстих iменних акцiй вар-
тiсть за номiналом - 5316850,00 грн. вiдсоток у статутному капiталi
65.1415%.

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

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 «ОЛЬШАНИЦЬКЕ ХЛIБОПРИЙмАЛЬ-
НЕ ПIдПРИЄмСТВО»; 00954550; Київська, Рокитнянський, 09642, 
с. Ольшаниця, вул. Привокзальна, 3; (04562) 22387.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 09.04.2015 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «IнтелектКапiтал», 36391522.

5. Інформація про загальні збори: 
Річні збори проведені 30.04.2014 р., кворум 87,58%.
Прийняті рішення: Обрано лічильну комісію із двох осіб, Голову та Се-

кретаря зборів; затверджено звіти правління, наглядової ради, звіт та ви-
сновки ревізійної комісії про діяльність у 2013 році; затверджено річний звіт 
та баланс, прийнято рішення отримані збитки покривати за рахунок май-
бутніх доходів; затверджено нову редакцію статуту; відкликано наглядову 
раду та ревізійну комісію в повному складі; обрано наглядову раду та реві-
зора; затверджено положення «Про загальнi збори акцiонерiв», «Про На-
глядову раду», «Про Ревiзора» та «Про Правлiння»; затверджено укладені 
у 2013 році значні правочини; попередньо схвалено значнi правочини; на-

дано голові правління повноваження щодо укладання значних правочинів.
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 20061 20172
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 20044 20103
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1
Власний капітал 8921 8748
Статутний капітал 4879 4879
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14723 14550
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 28982 28920
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.) 19516600 19516600
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду 

0 0
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За результатами кумулятивного голосування:

Питання порядку денного річних  загальних зборів №14. Про обрання
голови Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження  умов   цивільно-
правових   договорів, що укладатимуться з  членами Ревізійної комісії; об-
рання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових  до-
говорів  з  членами  Ревізійної  комісії

Прийняте рішення:1. Обрати Головою Ревізійної комісії Кравченко Юрія
Вікторовича.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній осно-
ві, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙ-
КОКС".

3. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підпи-
сання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізій-
ної комісії ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів  (99.98768411%), ПРОТИ - 0 голосів (0%), Утримались
- 80000 голосів (0.01231589%), Недійсні - 0 голосів (0%), Не голосували - 0
голосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №15. Про обрання
членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: 1. Обрати Наглядову Раду ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙ-
КОКС" строком повноважень на 3 роки в наступному складі: 1) PALMROSE
B.V. (Нідерланди); 2) Фурманов Дмитро Валерійович.

2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і "Положенням
про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ
БАГЛІЙКОКС" і які надаються членам Наглядової Ради Товариства, набу-
вають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів.

За результатами кумулятивного голосування:

Питання порядку денного річних  загальних зборів №16. Про затвер-
дження  умов   цивільно-правових   договорів, що укладатимуться з члена-
ми Наглядової ради; обрання особи,  яка уповноважується на підписання
цивільно-правових  договорів  з  членами  Наглядової ради

Прийняте рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів
на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ
"ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС".

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підпи-
сання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Нагля-
дової Ради ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС".

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів (99.98768411%), ПРОТИ - 80000 голосів
(0.01231589%), Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні -0 голосів (0%) , Не
голосували - 0 голосів (0%)

Питання порядку денного річних  загальних зборів №17. Про прийняття
рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціоне-
рів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну
комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Поло-
ження про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного уп-
равління Товариства

Прийняте рішення: 1. Внести та затвердити зміни до Положення про За-
гальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Поло-
ження про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган
Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу кор-
поративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 

2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підпи-
сати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову
раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положен-
ня про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політи-
ку Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства в новій ре-
дакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

За результатами голосування: ВСЬОГО: 649567255  голосів (100%), ЗА
- 649487255 голосів (99.98768411%), ПРОТИ-80000 голосів (0.01231589%),
Утримались - 0 голосів (0%), Недійсні -0 голосів (0%) , Не голосували - 0 го-
лосів (0%)

Генеральний директор ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС" С.Д. Бурилін

УТОЧНЕННЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬ-
НИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРИВОРІЖІНДУСТРБУД" Код ЄДРПОУ 01239186

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 50051, Дніп-
ропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 10.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЖІНДУСТРБУД" (на-

далі Товариство) відповідно до протоколу Наглядової ради від 16.03.2015
року повідомляє Вас, що 22 квітня 2015 року о 15.00 годині за адресою:
Україна, 50051, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікід-
зе, буд. 10. приміщення актового залу, відбудуться загальні збори акці-
онерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбудеться 22 квітня 2015 року з 14.00 год. до 14.45 год. за адресою: Ук-
раїна, 50051, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд.
10. приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00
год. 16.04.2015 року.

Відповідно до положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів та проведенням аудиторської перевірки, ПАТ "КРИВОРІЖІНДУСТ-
РБУД" вносить уточнення в порядок денний  щодо показників фінансово-

господарської діяльності.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ "КРИВОРІЖІНДУСТРБУД" (тис. грн.) 

Телефон для довідок: (056) 409-27-33
ПАТ "КРИВОРІЖІНДУСТРБУД"

П.І.Б. Кандидата Кумулятивних голосів «За»
Кравченко Юрій Вікторович 649483255
Сачко Наталія Сергіївна 649565255

П.І.Б. Кандидата Кумулятивних голосів «За»
PALMROSE B.V. 649485255
Фурманов Дмитро Валерійович 649485255

Недійсні 4000
Невикористані голоси 82000
Не голосували 0

Недійсні 164000
Невикористані голоси 0
Не голосували 0

Найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів 104659 105172
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15659 20692
Довгострокові фінансові інвестиції 715 715
Запаси 19631 17246
Сумарна дебіторська заборгованість 62583 54984
Грошові кошти та їх еквіваленти 1201 8946
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10912 19796
Власний капітал 18303 27187
Статутний капітал 5637 5637
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 86356 77985
Чистий прибуток (збиток) -5331 -2901
Середньорічна кількість простих 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) 1446 1499

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Основні відомості про емітента

Повне найменування — Приватне акцiонерне товариство «Виробничо
комерцiйна фiрма «АС»; Код за ЄДРПОУ — 19026153; Місцезнаходжен-
ня — 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон — 
(044)4818678; Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії — 08.04.15р.; Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію — http://as.pat.ua; Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, 
якою проведений аудит фінансової звітності — Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Аудиторськоконсалтингова група «ЕКСПЕРТ» 
(32346015). Чергові загальні збори проведені 04.03.14р. Перелік питань: 
1. Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт правління. 3.Звiт наглядової ради. 
4. Звiт ревізора. 5.Затвердження рiчного звiту. 6.Розподiл прибутку i збиткiв. 
7.Про попереднє схвалення значних правочинiв. Всi питання порядку ден-
ного було розглянуто. Всі звiти затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл 
прибутку та виплату дивiдендiв. Попередньо схвалено вчинення значних 
правочинiв. Позачергові загальні збори проведені за ініціативою наглядо-
вої ради 27.06.14р. Перелік питань: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2.Про 
змiни в розподiлi прибутку за результатами 2013 р. Всi питання порядку 
денного було розглянуто. Змiнено рiшення загальних зборiв вiд 04.03.14р. 
щодо порядку розподiлу прибутку. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку 
питань порядку денного не було.

Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

За 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

179395.69 0.00 288688.80 0.00

Нараховані дивіден-
ди на одну акцію, грн. 

0.09 0.00 0.15 0.00

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

0.00 0.00 177202.79 0.00

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів 

. . . . 23.06.2014 . .

Дата виплати 
дивідендів

. . . . 27.06.2014 . .

Опис На момент складання рiчної звiтностi дата скла-
дання перелiку осiб та дата виплати дивiдендiв не 
визначенi.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 3284 2921
Основні засоби (за залишковою вартістю) 574 632
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 617 517
Сумарна дебіторська заборгованість 1807 1578
Грошові кошти та їх еквіваленти 215 128
Власний капітал 2078 2007
Статутний капітал 481 481
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 328 257
Довгострокові зобов’язання і забезпечення -- --
Поточні зобов’язання і забеспечення 1206 914
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.187 0.299
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

0.187 0.299

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1924592 1924592
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 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-КОмЕРЦIЙНА фIРмА «АС»
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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 
СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТАЛ ХОЛДIНГ» 
2. Код за ЄДРПОУ 
19121597
3. Місцезнаходження 
03039 м. Київ СаперноСлобідський проїзд, буд. 30
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 4615472 5251512
5. Електронна поштова адреса 
holding@metal.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.metal.kiev.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 звільнення прийнято Участниками Загальних Зборів (Про-

токол № 07 від 09.04.2015 р.).
Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви про звільнення 

за власним бажанням.
Посадова особа Лойченко Тетяна Юріївна (паспорт: серія МЕ номер 

164902 виданий 08.10.2002 р. Подільським РУГУ МВС України), яка зай
мала посаду Голови Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років.
На посаду обрано іншу особу.
Рішення про призначення прийнято Учасниками Загальних Зборів 

(Протокол №07 від 09.04.2015 р.).
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 

Зборів.
Посадова особа Мельник Олег Миколайович (паспорт: серія СО номер 

605921 виданий 27.03.2001 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), 
призначена на посаду Голови Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 12,5%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: необмежено.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступ-

ник директора комерційних питань ТОВ «Метал Холдінг Трейд».
Рішення про призначення прийнято Учасниками Загальних Зборів 

(Протокол №07 від 09.04.2015 р.).
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 

Зборів.
Посадова особа Побережнюк Володимир Леонідович (паспорт: серія 

СН номер 696531 виданий 02.04.1998 р. Старокиївським РУ ГУ МВС Укра-
їни м. Києві), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 12,5%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: необмежено.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: голов

ний консультант з маркетингу СП «Метал Холдінг».
Рішення про призначення прийнято Учасниками Загальних Зборів 

(Протокол №07 від 09.04.2015 р.).
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 

Зборів.
Посадова особа Лойченко Сергій Валентинович (паспорт: серія ТТ но-

мер 198491 виданий 07.12.2013 р. Шевченківським РВ ГУДМС України в 
м. Києві), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 75%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: необмежений.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: консуль-

тант з ефективності підприємницької діяльності ТОВ «Транс Термінал».
III. Підпис 

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

2.
Директор Іващенко Максим Миколайович

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

(дата) 

СПIЛЬНЕ ПIдПРИЄмСТВО У фОРмI ТОВАРИСТВА З ОБмЕЖЕНОЮ ВIдПОВIдАЛЬНIСТЮ 
«мЕТАЛ ХОЛдIНГ»

Річна інформація емітента ПрАТ «Обрій»  
за 2014 р.

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Обрiй», 03770715, 38013,Полтавська обл. , Шишаць-

кий рн., с.Михайлики. 0535297635.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-

доступній інформаційній базі даних Комісії: 08.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-

лярну річну інформацію: http:// 03770715.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОБРIЙ»

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 СТРАХОВА КОмПАНIЯ «УКР ГАЗ ПРОм-
ПОЛIС»; 21664129; 02098, м. Київ, вул. Днiпровська Набережна, 13; 
(044) 2352500.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 09.04.2015 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Рiал Аудит», 38013592.

5. Інформація про загальні збори: 
Річні загальні збори акціонерів відбулись 25.04.2014 р., кворум склав 

95,76%. Прийняті рішення: Обрано Голову та секретаря зборiв, лiчильну 
комiсiю у складi двох осіб; затверджено звiти Правлiння, Наглядової ради та 
Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2013 рiк; затверджено звiт служби 
внутрiшнього аудиту за 2013 рiк; Затверджено рiчний звiт (результати) 
дiяльностi та баланс Товариства за 2013 рiк; Прийнято рiшення непокритий 
збиток за результатами дiяльностi за 2013 рiк покрити за рахунок прибутку 
майбутнiх перiодiв, дивiденди за 2013 рiк не нараховувати та не виплачувати.

6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не 
прий малось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 80373 59361
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3665 3774
Довгострокові фінансові інвестиції 24531 24522
Запаси 45 78
Сумарна дебіторська заборгованість 11323 98
Грошові кошти та їх еквіваленти 39434 28939
Власний капітал 52339 51394
Статутний капітал 25000 25000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1077 466
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1721 2960
Поточні зобов’язання і забезпечення 26313 5007
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

1.54 0.93

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

1.54 0.93

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10000000 1000000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду 

0 0
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВОТЕХНІЧНИЙ ВИ-
ПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «СПЕКТРТ» (код за ЄДРПОУ 14310661), Місцез-
находження04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10.Телефон (факс) 
(044)  4813694, Електронна поштова адресаtest_center@spektrumt.com.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернетhttp://www.spektrumt.com.ua 

Вид особливої інформаціївідомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

2. Текст повідомлення
1. Рiшенням загальних зборiв вiд 08.04.15р., в зв'язку з закiнченням 

термiну повноважень, припиненi повноваження членів наглядової ради:
 юридична особа  Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» 

(код ЄДРПОУ 14307699) припиненi повноваження члена наглядової ради. 
Термін перебування на посаді – 7 років. Володіє часткою в статутному ка-
піталі – 51,000%. 

 Полуектов Генадій Олексійович припиненi повноваження члена нагля-
дової ради. Термін перебування на посаді – 3 роки. Часткою в статутному 
капіталі не володіє. 

 Грищенко Марина Анатоліївна припиненi повноваження члена нагля-
дової ради. Термін перебування на посаді – 3 роки. Часткою в статутному 
капіталі не володіє. 

2.Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 08.04.15р обрані членами на-
глядової ради:

 юридична особа Державна акцiонерна холдингова компанiя «Артем» 
(код ЄДРПОУ 14307699), на посаду члена наглядової ради, термiном на 3 
роки. Володiє часткою в статутному капiталi  51,000%.

Грищенко Марина Анатолiївна, на посаду члена наглядової ради, 
термiном на 3 роки Часткою в статутному капіталі не володіє.. Іншi посади, 
якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв  вiцепрезидент ДАХК «Артем» 

Кострицький Володимир Вiталiйович, на посаду члена наглядової 
ради, термiном на 3 роки . Часткою в статутному капiталi не володiє.
Іiншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв  прокуратура  
Херсонської обл., заступник прокурора областi, прокурор областi; Гене-
ральна прокуратура України, начальник вiддiлу, заступник начальника 
управлiння. 

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають та не надали згоди на розкриття паспортних 
даних.

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

титься у повідомленні,та визнає,що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством.

директор Васильєв В.Л.  09.04.15р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «СПЕКТР-Т»

Річна інформація емітента за 2014 рік
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБмЕ-
ЖЕНОЮ ВIдПОВIдАЛЬНIСТЮ «СВГ ПЛЮС»

1.2. Організаційно –правова форма – Товариство з обмеженою відпові-
дальністю

1.3. Місцезнаходження емітента – Україна Полтавська область Полтав-
ський район 36008 м. Полтава вулиця Кагамлика, 35

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 36396839
1.5. Міжміський код та телефон – (0532) 519153
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента – А00 

№  790663 
1.7. Дата державної реєстрації  17.03.2009
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації  http://stockmarket.gov.ua/db/xml/
yearreports/44939/show

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 87104 39717
Основні засоби (за залишковою вартістю) 56 64
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 33021 14
Сумарна дебіторська заборгованість 42737 36839
Грошові кошти та їх еквіваленти 5520 1879
Власний капітал 5840 5768
Статутний капітал 200 200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5640 5568
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 10000 10000
Поточні зобов'язання і забезпечення 71264 23949
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 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
у відсотках від статутного 
капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду
Вартість чистих активів 5840 5768

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та 
його засновників

Відповідно до статей діючого Статуту ТОВ «СВГ ПЛЮС» управління То-
вариством здійснюється наступним чином:

 вищим органом ТОВ «СВГ ПЛЮС» є Загальнi збори Учасникiв;
 виконавчим органом Товариства є Директор;
 Ревiзiйна комiсiя Товариства  обрана та є контролюючим органом То-

вариства.
Посадові особи емітента: Директор – Чмир Сергій Михайлович; Голо-

вний бухгалтер – Лісовецька Світлана Валентинівна; Голова ревізійної ко-
місії – Яременко Олександра Володимирівна.

Засновники емітента: Пищук Юрій Миколайович, Пищук Ніна Василівна.
4. Інформація про цінні папери емітента
1. Облігації процентні. Документарні іменні. Кількість – 1500 шт. Лістинг –
2. Облігації процентні. Документарні іменні. Кількість – 1500 шт. Лістинг –
3. Облігації процентні. Документарні іменні. Кількість – 3500 шт. Лістинг –
4. Облігації процентні. Документарні іменні. Кількість – 3500 шт. Лістинг –
5. Інформація про зміну особи, яке веде облік прав власності на 

цінні папери емітента у депозитарній системі України
Облік прав власності на цінні папери емітовані ТОВ «СВГ ПЛЮС» в де-

позитарній системі України здійснюється наступним чином:
Депозитарій – ПАТ «Національний депозитарій України», ЄДРПОУ 

30370711, 01001, Київська область, Київський район, м. Київ, вулиця 
Б.  Грінченка, 3, ліцензія АВ 581323, видана Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку від 21.04.2008 року;

Зберігач – ПАТ «ОТП Банк», ЄДРПОУ – 21685166, 01033, Київська область, 
Київський район, м. Київ, вулиця Жилянська, 43, ліцензія АЕ 263434, видана 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2013 року.

6. Інформація про дивіденди
Відповідно до рішення Загальних зборів Учасників ТОВ «СВГ ПЛЮС», 

протокол № 11/021 вiд 11.02.2014 року , з оглядом на результати роботи 
Товариства за 2014 рік, дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

7. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторська перевірка проведена Приватним підприємством «Аудитор-

ською компанією «Скриль і партнери». Код ЄДРПОУ – 34698233. Місце 
знаходження: 36040, Полтавська область, м. Полтава, вулиця Героїв Ста-
лінграду,7, квартира 72, тел. (0532) 630504

Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності 
№  3899 видано згідно з рішенням Аудиторської палати України № 168/4 від 
31.11.2006 року. Згідно з рішенням Аудиторської палати України від 03.11.2011 
року № 240/4 термін дії чинності Свідоцтва продовжено до 03.11.2016 року.

Аудиторська компанія «Скриль і партнери» пройшла перевірку системи 
контролю якості аудиторських послуг (рішення АПУ від 27.11.14 № 303/4).

Директор фірми Скриль Наталія Вікторівна, сертифікат аудитора се-
рії  «А» № 004887, виданий згідно з рішенням Аудиторської палати України 
№  104 від 30.11.2001 року, термін дії сертифікату подовжено до 30.11.2015 
року рішенням Аудиторської палати України № 220/2 від 23.09.2010 року.

8. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого 
оприлюднення

Дата розкриття повного тексту річної інформації в загальнодоступній 
інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів – 09.04.2015.

http://stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/44939/show, 09.04.2015.
9. Підпис

9.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-
формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

9.2. директор ________ Чмир С. м.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  09.04.2015 
  (дата) 
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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 «Закарпаттяо-
бленерго»

2. Код за ЄДРПОУ 00131529
3. Місцезнаходження 89412, с.Онокiвцi , 

вул.Головна, 57
4. Міжміський код, телефон та факс (0312) 615554 

(0312) 619883
5. Електронна поштова адреса kanc@uz.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.energo.uz.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 

08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) у зв’язку з переобранням 
складу Наглядової ради припинено з 08.04.2015р. повноваження голови 
Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» Тинного Iгоря Владиславо-
вича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Поса-
дова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Строк пере-
бування на посадi  2 (два) роки. Посадова особа не має непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi 
вiдбулися 08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) у зв’язку з 
переобранням складу Наглядової ради припинено з 08.04.2015р. по-
вноваження члена Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» Пер-
мякової Олени Володимирiвни (фiзична особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента. Строк перебування на посадi  2 (два) 
роки. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини. 

Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi 
вiдбулися 08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) у зв’язку з 
переобранням складу Наглядової ради припинено з 08.04.2015р. пов
новаження члена Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» 
Череднiченка Олександра Григоровича (фiзична особа не дала згоди 
на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента. Строк перебування на посадi  2 (два) 
роки. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини.

Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 
08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) у зв’язку з переобранням 
складу Наглядової ради припинено з 08.04.2015р. повноваження члена 
Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» Попова Сергiя Андрiйовича 
(фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова 
особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Строк перебуван-
ня на посадi  2 (два) роки. Посадова особа не має непогашених судимос-
тей за корисливi та посадовi злочини.

Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 
08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) у зв’язку з переобранням 
складу Наглядової ради припинено з 08.04.2015р. повноваження члена 
Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» Компанiї з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES 
LIMITED) (реєстрацiйний кодНЕ 295113). Володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента 7,7432%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
2412075,75 грн. Строк перебування на посадi  2 (два) роки. 

Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi 
вiдбулися 08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) у зв’язку з 
переобранням складу Наглядової ради припинено з 08.04.2015р. по-
вноваження члена Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» 
Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ 
ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED) (реєстрацiйний кодНЕ 
295073). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 9,9379%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 3095750,00 грн. Строк пере-
бування на посадi  2 (два) роки.

Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 
08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) припинено з 08.04.2015р. 
повноваження голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» Мар-
тинова Ярослава Леонiдовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента. Строк перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї  

3  (три) роки, на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї  2 (два) роки. Посадова 
особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» замiсть 
звiльненої особи нiкого не призначено. Ревiзiйна комiсiя загальними збора-
ми акцiонерiв не обиралася.

Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 
08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) припинено з 08.04.2015р. 
повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» Прав-
дивого Олега Олександровича (фiзична особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента. Строк перебування на посадi  3 (три) роки. Посадова 
особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» замiсть 
звiльненої особи нiкого не призначено. Ревiзiйна комiсiя загальними збора-
ми акцiонерiв не обиралася.

Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 
08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) припинено з 08.04.2015р. 
повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» Вдо-
венка Василя Андрiйовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента. Строк перебування на посадi  3 (три) роки. Посадова особа не 
має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. На посаду 
члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» замiсть звiльненої 
особи нiкого не призначено. Ревiзiйна комiсiя загальними зборами 
акцiонерiв не обиралася.

Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 
08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) припинено з 
08.04.2015р. повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяо-
бленерго» Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя 
України» (код ЄДРПОУ32984271). Часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє. Строк перебування на посадi  3 (три) роки. На по-
саду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» замiсть 
звiльненої особи нiкого не призначено. Ревiзiйна комiсiя загальними 
зборами акцiонерiв не обиралася.

Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 
08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) у зв’язку з переобранням 
складу Наглядової ради обрано членом Наглядової ради ПАТ «Закарпат-
тяобленерго» з 09.04.2015р. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Енергетична Україна ТВ» (код ЄДРПОУ33058749). Володiє часткою у ста-
тутному капiталi емiтента 50,00%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
15575405,25 грн. Строк, на який обрано особу  3 (три) роки. Голову На-
глядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» буде призначено на першому її 
засiданнi з числа обраних членiв Наглядової ради товариства. Рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв зменшено кiлькiсний склад Наглядової ради до 
3 (трьох) членiв.

Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 
08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) у зв’язку з переобранням 
складу Наглядової ради обрано членом Наглядової ради ПАТ «Закарпат-
тяобленерго» з 09.04.2015р. Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «АК-
ТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED) 
(реєстрацiйний кодНЕ 295113). Володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента 7,7432%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 2412075,75 
грн. Строк, на який обрано особу  3 (три) роки. Голову Наглядової ради 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» буде призначено на першому її засiданнi з 
числа обраних членiв Наглядової ради товариства. Рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв зменшено кiлькiсний склад Наглядової ради до 3 (трьох) 
членiв.

Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 
08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) у зв’язку з переобранням 
складу Наглядової ради обрано членом Наглядової ради ПАТ «Закарпат-
тяобленерго» з 09.04.2015р. Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED) 
(реєстрацiйний кодНЕ 295073). Володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента 9,9379%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 3095750,00 
грн. Строк, на який обрано особу  3 (три) роки. Голову Наглядової ради 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» буде призначено на першому її засiданнi з 
числа обраних членiв Наглядової ради товариства. Рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв зменшено кiлькiсний склад Наглядової ради до 3 (трьох) 
членiв.

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 Петров Вiктор Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.04.2015
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
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Спостережна Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДІВІ БАНК» (Банк), 04070, м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно
Хрещатицька, 13/5 (літ. А) повідомляє про внесення змін до порядку ден-
ного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДІВІ БАНК», які відбудуться 
«24» квітня 2015 року об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/
Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А), 2-ий поверх, в приміщенні 
Банку. Оголошення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів 
опубліковано в «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку» № 55 від 23.03.2015р.

За пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків акцій 
Банку, порядок денний Загальних зборів доповнено питанням №8 «Про 
зміну найменування Банку», у зв’язку з чим, питання 815 вважаються 
відповідно питаннями 916.

Нагадуємо, що реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде 
здійснюватися за місцем проведення зборів з 10.15 год. до 10.45 год. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, 
що ідентифікує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформ-
лену відповідно до чинного законодавства, та документ, що ідентифікує 
особу. 

Довідки за телефоном: +38 (044) 3937325. 
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-

ними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 
м.  Київ, вул. Ігорівська/НабережноХрещатицька, 13/5 (літ. А), 2ий по-
верх, в приміщенні Банку у робочі дні, в робочий час, а в день проведен-
ня загальних зборів  також у місці їх проведення за адресою: м. Київ, 
вул. Ігорівська/НабережноХрещатицька, 13/5 (літ. А), 2ий поверх, в при-
міщенні Банку в час з 10.00 год. до 11.00 год. 

З повагою, 
Спостережна Рада ПАТ «дІВІ БАНК»

ПОВІдОмЛЕННЯ ПРО ЗмІНИ дО ПОРЯдКУ дЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «дІВІ БАНК»

ПОВІдОмЛЕННЯ
про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів 

акціонерів ПАТ «АГРАРНИЙ фОНд»
ПАТ «АГРАРНИЙ фОНд «УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 

38864809, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 20, 
офіс 513) (далі  – Товариство) повідомляє про зміни в порядку денному 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Порядок денний), які 
відбудуться 24.04.2015, у зв’язку із включенням до Порядку денного за ви-
могою акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих 
акцій наступних додаткових питань: прийняття рішення про утворення на-
глядової ради Товариства; прийняття рішення про ліквідацію одноосібного 
виконавчого органу Товариства; прийняття рішення про утворення колегі-
ального виконавчого органу Товариства у формі правління.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства з 
урахуванням змін:

1. Прийняття рішення про обрання лічильної комісії річних Загальних 
зборів, припинення повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів.

2. Прийняття рішення про обрання голови річних Загальних зборів.
3. Прийняття рішення про обрання секретаря річних Загальних зборів.
4. Прийняття рішення про затвердження регламенту річних Загальних 

зборів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товари-

ства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-

ства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення про затвердження висновків Ревізора Товариства.
8. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 

2014 рік.
9. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків Товариства за 

підсумками роботи в 2014 році.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та 

його затвердження у новій редакції.
11. Прийняття рішення про затвердження Положення про Загальні збо-

ри акціонерів Товариства.
12. Прийняття рішення про затвердження Положення про Наглядову 

раду Товариства.
13. Прийняття рішення про затвердження Положення про Правління 

Товариства.
14. Прийняття рішення про затвердження Положення про Ревізійну ко-

місію (Ревізора) Товариства.
15. Прийняття рішення про затвердження Принципів корпоративного 

управління Товариства.
16. Прийняття рішення про утворення наглядової ради Товариства.
17. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

18. Прийняття рішення про затвердження умов договорів (цивільно
правових або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства.

19. Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

20. Прийняття рішення про ліквідацію одноосібного виконавчого органу 
Товариства.

21. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень ди-
ректора Товариства.

22. Прийняття рішення про утворення колегіального виконавчого органу 
Товариства у формі правління.

23. Прийняття рішення про обрання голови та членів Правління Товари-
ства.

24. Прийняття рішення про затвердження умов договорів (цивільноправових 
або трудових), що укладатимуться з членами Правління Товариства.

25. Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з головою та членами Правління Товариства.

26. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
ринкова вартість майна, робiт або послуг, що може бути їх предметом пере-
вищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансо-
вої звітності Товариства за 2014 рік. Про надання повноважень Виконавчо-
му органу Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства на 
вчинення в 2015 році значних правочинів.

27. Прийняття рішення про визначення основних напрямів діяльності 
Товариства на 2015 рік.

28. Прийняття рішення про визначення осіб, уповноважених на підпи-
сання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення державної реє-
страції Статуту, а також на внесення відомостей до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Інформація про порядок проведення реєстрації акціонерів та їх пред-
ставників; час початку та закінчення реєстрації; перелік документів, який 
треба мати при собі для реєстрації; порядок, строки та місце ознайомлення 
акціонерів з документами пов’язаними з питаннями порядку денного річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства; порядок, строки та місце надання 
акціонерами пропозицій та інша інформація, що необхідна до повідомлен-
ня Товариством відповідно до законодавства та опублікована в Бюлетені 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №55 
від 23.03.2015 і Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку» №56 від 24.03.2015, залишається незмінною.

Довідки за телефоном: +380961653552.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

директор  д.О. Нечитайло 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА фАБРИКА» 

(код ЄДРПОУ 00278712)
повідомляє про внесення змін (доповнень) до порядку денного черго-

вих Загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 29 квітня 
2015  року, початок об 11 годині, за адресою: Україна, 11725, Житомир-
ська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Чижівка, вул. Шевченка, 16 

(опубліковано у Відомостях НКЦПФР № 57(2061) від 25.03.2015) такими 
питаннями:

10. Про внесення на протязі 2015 року змін та доповнень до договору 
поруки, укладеного між ПрАТ «Чижівська паперова фабрика» та АБ «Укр
газбанк» для забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «Укртара
Воланпак» за кредитним договором № 12/2011 від 13.07.2011 року, що 
укладено між ПрАТ «УкртараВоланпак» та АБ « Укргазбанк».

11. Про внесення змін до Статуту.
Правління ПрАТ «Чижівська паперова фабрика»
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ПОВІдОмЛЕННЯ ВІдКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОм» 

(ЄдРПОУ 05762269, місцезнаходження: Україна, м. Харків, проспект 
московський, 199) 

про внесення змін до порядку денного Загальних зборів акціонерів,
які скликано на 22 квітня 2015 року 

ВАТ «ТУРБОАТОМ» повідомляє про проведення Загальних зборів акці-
онерів ВАТ «Турбоатом». Збори відбудуться за місцезнаходженням Това-
риства 22 квітня 2015 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 
м. Харків, проспект московський, 199, актова зала. 

Повідомляємо, що до порядку денного Загальних зборів акціонерів Това-
риства, які скликано на 22 квітня 2015 року включено додаткове питання:

• Припинення повноважень та обрання генерального директора товари-
ства.

Таким чином, порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства 
складається з наступних питань:
ПОРЯдОК дЕННИЙ (Перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів товариства.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
3.Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів това-

риства. 
4.Звіт дирекції товариства про результати фінансовогосподарської ді-

яльності товариства за 20112014 роки та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

5.Звіт наглядової ради товариства та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

6.Звіт ревізійної комісії товариства за 20112014 роки та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

7.Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 20112014 роки.
8.Затвердження річних звітів товариства за 20112014 роки.
9.Розподіл прибутку товариства за результатами фінансовогосподарської 

діяльності товариства у 2011, 2012, 2013, 2014 роках та затвердження роз-
міру річних дивідендів з урахуванням вимог чинного законодавства.

10.Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.
11.Про зміну найменування товариства у зв’язку з приведенням діяль-

ності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонер-
ні товариства».

12.Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження нової 
редакції статуту у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповід-
ність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

13.Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства 
шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні 
збори, Положення про наглядову раду, Положення про дирекцію, Положен-
ня про ревізійну комісію у зв’язку з приведенням діяльності товариства у 
відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

14.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради товариства.

15.Обрання членів наглядової ради товариства.
16.Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатиметь-

ся з членами наглядової ради товариства, встановлення розміру їх вина-
городи. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами наглядової ради товариства.

17.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії товариства.

18.Обрання членів ревізійної комісії товариства.
19.Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатиметь-

ся з членами ревізійної комісії товариства, встановлення розміру їх вина-
городи. Обрання особи яка уповноважується на підписання договорів з 
членами ревізійної комісії товариства.

20.Прийняття рішення щодо значних правочинів.
21. Припинення повноважень та обрання генерального директора това-

риства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Турбоатом» (тис. грн.)

Найменування показника Період (на 31.12 звітного періоду)
2014 рік* 2013 рік* 2012 рік* 2011 рік 2010 рік

Усього активів  4 015 326 3 721 030 3 235 117 2 380 408 1 671 990
Основні засоби  486 358 353 874 320 345 278 333 244 957
Довгострокові фінансові інвестиції  67 254 85 032 86 565 162 705 185 767
Запаси 1 737 317 1 582 875 1 174 688 842 153 614 000
Сумарна дебіторська заборгованість  454 585 624 589 574 381 341 504 198 085
Грошові кошти та їх еквіваленти 864 652 788 550 741 612 406 593 183 877
Нерозподілений прибуток 2 412 760 1 994 620 1 231 878 963 613 606 602
Власний капітал 2 579 448 2 161 308 1 646 357 1 560 694 1 188 419
Статутний капітал 105 624 105 624 105 624 105 624 105 624
Довгострокові зобов'язання 161 748 — — 4 612 5 527
Поточні зобов'язання 1 274 130 1 559 722 1 586 619 813 213 476 175
Чистий прибуток (збиток) 637 397 582 944 308 862 427 293 188 780
Середньорічна кількість акцій (шт.) 422 496 520 422 496 520 422 496 520 422 496 520 422 496 520
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) 0 0 0 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 0 0 0
Чисельність працівників (осіб) 5 811 5 732 5 444 5 107 4 938

* Фінансова звітність ВАТ «Турбоатом» за 2012, 2013 та 2014 роки скла-
дена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Зміни до Статуту не передбачають зміну розміру статутного капіталу 
Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах: 16.04.2015 р. 

Ознайомитись з матеріалами щодо питань порядку денного Загальних 
зборів акціонери Товариства можуть за письмовою заявою у робочий час 
за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, буд. 1, адміністративний корпус. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Даценко Тетяна Вікторівна, тел. (057) 3492369. 

Для реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися за місцем про-
ведення Загальних зборів. Початок реєстрації 22.04.2015 р. о 1000, закін-
чення о 1130. Телефон для довідок: (057) 3492369. 

дирекція Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА ГРУПА «Ю.БІ.АЙ»,

місцезнаходження якого: Україна, 04112, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська,  48, оф. 708, повідомляє акціонерів про внесення змін до порядку 
денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних За-
гальних зборів акціонерів АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ», що відбудуться 22 квітня 
2015 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 04071, м. Київ, вул. По-
чайнинська, 25/49, оф.  30, шляхом корегування п.3, п.5 та п. 6 Поряд-
ку денного, опублікованого в Бюлетені «Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» № 41 (2045) від 02.03.15 р. та вклю-
чення додаткових питань.

Порядок денний 
Загальних зборів з урахуванням змін та доповнень:

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження річного звіту Товариства: звіт Наглядової ради Товари-

ства, звіт Дирекції Товариства, звіт Ревізійної комісії Товариства про ре-
зультати роботи за 2014 рік.

4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства, звіту Дирекції Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства та прийняття рішен-

ня про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду 

Товариства.
8. Інше.
До дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість 

ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних зборів, в робочі дні з 10:00 до 16:30 за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 30. Посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з докумен-
тами – Заболотний Олександр Олександрович. Для ознайомлення з до-
кументами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для пред-
ставників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження 
представника.

Телефон для довідок: (044) 2370308.
Правління АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» 
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Наглядова рада ПАТ «дАВИдІВ»
Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які від-

будуться 15 травня 2015 року о 12.00 год. в приміщенні актового залу 
ПАТ  «ДАВИДІВ» за адресою: с. давидів вул. Львівська,2а, Пустомитів-
ський район Львівська область.

Початок реєстрації акціонерів з 10.00 год до 11.50 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загаль-

них зборах – 12 травня 2015 року.
Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних 
зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансовогосподарської діяльності за 
2014 рік та його затвердження.

3. Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік та його затвердження.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік та його затвердження.
5. Прийняття рішення за наслідками звітів органів управління Товари-

ства.
6. Затвердження річного звіту та аудиторського висновку за 2014 рік.
7. Скасування рішення Загальних зборів акціонерів від 10 квітня 

2013року п.6 «Про зменшення статутного капіталу ПАТ «ДАВИДІВ» шля-
хом зменшення номінальної вартості акцій.

8. Затвердження Статуту ПАТ «Давидів» в новій редакції.
9. Про покриття збитку за підсумками діяльності Товариства.
Ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів ак-

ціонери можуть за адресою: с. Давидів вул. Львівська,2а, Пустомитівський 
район Львівська область, адмінкорпус щоденно (крім суботи та неділі) з 
10.00 год до 16.00 год, а також в день проведення річних Загальних зборів 
у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазна-
ченими матеріалами є Голова правління ПАТ «ДАВИДІВ» Грень Р.Р.

Довідки за телефоном (032)2550311
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності емітента(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 4401 4685
Основні засоби (за залишковою вартістю) 986 1230
Довгострокові фінансові інвестиції 583 583
Запаси 155 133
Сумарна дебіторська заборгованість 558 575
Грошові кошти та їх еквіваленти 165 684
Власний капітал 4376 4654
Статутний капітал 3624 3624

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  228 506
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 18 17
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 36241040 36241040
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 0 0
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду

Шановні акціонери!
Нагадуємо, що відповідно до п. 10 Прикінцевих положень ЗУ «Про де-

позитарну систему України»:
«Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звер-

нутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею до-
говір про обслуговування рахунка у цінних паперах від власного імені.

У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набран-
ня чинності ЗУ «Про депозитарну систему України» (а саме, з 12 жовтня 
2014 року) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою догово-
ру про обслуговування рахунка у цінних паперах від власного імені, цінні 
папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не 
враховуються при визначені КВОРУМУ та при голосуванні в органах емі-
тента.,,

Такі обмеження встановлюються депозитарною установою в системі 
депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення вка-
заного терміну.

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

Враховуючи те, що 15 травня 2015 року відбудуться Загальні Збори Ак-
ціонерів ПАТ «ДАВИДІВ», для врахування Ваших голосів при визначенні 
кворуму та при голосуванні, просимо з'явитись в банк, що знаходиться за 
адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1, каб. 501. для підписання вищевказа-
ного договору в термін до 10 травня 2015 року. Необхідно мати при собі 
паспорт.

Контактні особи: тел.: (032) 245 64 83, тел.: (032) 245 64 21.
Голова правління ПАТ «дАВИдІВ»  Р.Р.Грень

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «фІНБАНК» 
(місцезнаходження: 65032, Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 4А, код за 
ЄДРПОУ 20041917) повідомляє, про доповнення до порядку денного річних 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24  квітня 2015 року о 16.00 
годині за адресою: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 4А (конфе-
ренцзал)

ПОРЯдОК дЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 
ГОЛОСУВАННЯ) доповнений пунктами 15,16 наступного змісту: 
15. Про звільнення (дострокове припинення повноважень) Голови та 

членів Ревізійної комісії.
16. Про призначення (обрання) Голови та членів Ревізійної комісії.

Наглядова рада ПАТ «фІНБАНК»

ПОВІдОмЛЕННЯ
про доповнення до порядку денного чергових Загальних зборів 

акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТАВИЩЕНСЬКЕ РЕмОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІдПРИЄмСТВО»
Код ЄдРПОУ: 03744669

Місцезнаходження: 09400, Україна, смт. Ставище, Київської області, 
вул. Радянська,8/1

Відповідно до рішення Наглядової ради Приватного акціонерного Това-
риства «Ставищенське ремонтнотранспортне підприємство», (надалі – «То-
вариство»), місцезнаходження Товариства: 09400, Україна, смт. Ставище, 
Київської області, вул.Радянська,8/1, Наглядова Рада Товариства цим пові-
домляє, що порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, опублікованого в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» № 56 від  24.03.2015 року, проведення яких 
заплановано на 24 квітня 2015 року о 12.00 (надалі – «Загальні збори»), за 
адресою: 09400, Україна, смт. Ставище, Київської області, вул.Радян-
ська,8/1, актова зала Товариства, доповнено наступними питаннями:

ПОРЯдОК дЕННИЙ:
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства, у зв’язку зі зміною пошто-

вої та юридичної адреси Товариства.

9. Про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обме-
женою відповідальністю та затвердження місцезнаходження правонаступника.

10. Про затвердження умов та порядку перетворення.
11. Про обрання комісії з припинення Товариства.
12. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на част-

ки в статутному капіталі Товариства правонаступника.
13. Про затвердження плану перетворення Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах – 20 квітня 2015 року (станом на 24.00).Реєстрація акціоне-
рів відбудеться 24 квітня 2014 року з 10.00 годин до 11.40 годин за місцем 
проведення Загальних зборів.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Від 
дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати 
прове дення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайо ми тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства: 09400, Україна, смт. 
Ставище, Київської області, вул.Радянська,8/1, кабінет головного економіс-
та, у робочі дні, робочий час з 900 годин до 1600 годин. В день проведення 
Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 09400, Україна, 
смт. Ставище, Київської області, вул.Радянська,8/1, актова зала Товариства. 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
Болдовська Валентина Вікторівна.Телефон для довідок: (04564) 2 2767.

Голова Правління ПрАТ «Ставищенське РТП»  В.В. Смик
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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОВмАШ»

(код ЄДРПОУ 30832888; місцезнаходження 87535, Донецька обл., місто 
Маріуполь, площа Машинобудівельників, б.1)

повідомляє про проведення «14» травня 2015 року о 13-00 річних за-
гальних зборів акціонерів, що відбудуться за адресою: 87535, доне-
цька  область, місто маріуполь, площа машинобудівельників, б.1, 
приміщення заводоуправління, 3-й поверх, конференц-зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) з 12.30 до 13.00 за місцем про-
ведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, – «07» травня 2015 року.

ПОРЯдОК дЕННИЙ:
1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загаль-

них зборах товариства 22 жовтня 2013 року. Обрання членів лічильної ко-
місії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах това-
риства.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів това-

риства.
4. Звіт генерального директора про результати фінансовогосподарської 

діяльності товариства у 2013, 2014 роках та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

5. Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2013, 2014 роки та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

7. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 
роки.

8. Затвердження річного звіту товариства за 2013, 2014 роки.
9. Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльнос-

ті товариства у 2013, 2014 роках, у тому числі затвердження розміру річних 
дивідендів.

10. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 
рік.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради товариства.

12. Обрання членів наглядової ради товариства.
13. Про затвердження умов договорів (цивільноправових або трудо-

вих) з членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з членами наглядової ради товари-
ства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії товариства.

15. Обрання членів ревізійної комісії товариства.

16. Про затвердження умов договорів (цивільноправових або трудо-
вих) з членами ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з членами ревізійної комісії товари-
ства.

17. Внесення змін до статуту товариства.
18. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.

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

Найменування показника 2013 рік 2014 рік
Усього активів 334 508 334 768
Основні засоби 1 038 270
Довгострокові фінансові інвестиції 300 695 300 695
Запаси 5 -
Сумарна дебіторська заборгованість 30 930 32 660
Грошові кошти та їх еквіваленти 673 81
Нерозподілений прибуток 6 438 9 556
Власний капітал 312 816 318 174
Статутний капітал 306 076 306 076
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 21 692 16 594
Чистий прибуток (збиток) 6 369 4 045
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 224 306 633 1 224 306 633
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

177 144

Примітки до таблиці показників:
* З 01.01.2012 Товариство складає фінансову звітність за міжнародни-

ми стандартами фінансової звітності.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам слід мати при собі доку-

мент, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену від-
повідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням ПАТ 
«Азовмаш» у робочі дні з 900 до 1600 (кімната 418), а в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генераль-
ний директор Товариства Карапейчик Ігор Миколайович. Телефон для до-
відок: (0629) 517234.

 Генеральний директор
 ПАТ «Азовмаш» Карапейчик І.м.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних 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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ГАЙдАРІВЕЦЬ», 25210431, 
19020, Черкаська обл., Канівський рн, с. 
Ліпляве, вул. Софіївська, 5, (44) 2067253

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

09.04.2015

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

http://gaydarivetz.ugmk.net

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЯ» по-

відомляє про зміни в порядку денному річних загальних зборів акціонерів, 
що відбудуться 22 квітня 2015 р. о 8-00 за адресою: м. Краматорськ, 
вул.  19 Партз’їзду, 43, ПАТ «Швея», ІІ поверх, актова зала, а саме:

Порядок денний доповнено пунктами наступного змісту:
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «Швея» шляхом затвердження його у 

новій редакції;
10. Дострокове припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «Швея»;
11. Обрання Наглядової ради ПАТ «Швея»;
12. Дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії ПАТ «Швея»;
13. Обрання Ревізійної комісії ПАТ «Швея».
Остаточний порядок денний з урахуванням змін є таким:
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ  «Швея».
2. Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Швея» за 2014 рік.
3. Затвердження звіту Правління ПАТ «Швея» за 2014 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «Швея» за 2014 рік.
5. Затвердження фінансової звітності ПАТ «Швея» за 2014 рік.

6. Затвердження напрямків діяльності ПАТ «Швея» на 2015 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «Швея» за 2014 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться 

ПАТ  «Швея».
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «Швея» шляхом затвердження Стату-

ту у новій редакції.
10. Дострокове припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «Швея».
11. Обрання Наглядової ради ПАТ «Швея».
12. Дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії ПАТ «Швея».
13. Обрання Ревізійної комісії ПАТ «Швея».
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, пред-

ставникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним 
законодавством.

З документами, необхідними для прийняття рішень, Ви можете озна-
йомитися за адресою: м. Краматорськ, вул. 19 Партз’їзду, 43, ІІ поверх, 
прий мальня.

Тел. для довідок: (06264) 19821.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова правління Кушнір Є.І., 16.03.2015 р.
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Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (далі – 
ПАТ  «Фондова біржа ПФТС»), місцезнаходження: 01004, м. Київ, вулиця 
Шовковична, будинок 4244, повідомляє про зміни у порядку денному річ-
них Загальних зборів акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», призначених 
на «24» квітня 2015 року (далі – Загальні збори).

Порядок денний Загальних зборів доповнено наступними питаннями:
• Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства 

«Фондова біржа ПФТС».
• Про приєднання Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА 

БІРЖА» до Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
Перелік питань, які виносяться на голосування

(порядок денний Загальних зборів з урахуванням внесених змін):
1. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публіч-

ного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товари-

ства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік.
3. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного това-

риства «Фондова біржа ПФТС» за 2014 рік і затвердження висновків Ре-
візійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа 
ПФТС».

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

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

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного ак-
ціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

7. Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного това-
риства «Фондова біржа ПФТС», затвердження умов цивільноправових до-
говорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа 
ПФТС».

8. Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного това-
риства «Фондова біржа ПФТС»; про затвердження умов цивільноправових 
договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Публічного акці-
онерного товариства «Фондова біржа ПФТС», обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Публічного 
акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

9. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства 
«Фондова біржа ПФТС».

10. Про приєднання Публічного акціонерного товариства «УКРАЇН-
СЬКА БІРЖА» до Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа 
ПФТС».

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

ється об 10 год. 45 хв. та закінчується після оголошення Головою Загаль-
них зборів про їх закриття. 

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

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

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

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

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

• місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
Україна, м.Київ, вулиця Велика Житомирська, буд.33, Торговопромислова 
палата України, 4 поверх, хол залу «Колізей» (далі – місце проведення ре-
єстрації);

• для участі у Загальних зборах (проходження реєстрації) акціонерам 
необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам 
акціонерів також документ, що підтверджує повноваження представника 
акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Докумен-
том, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, 
оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином 
засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження пред-
ставляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідче-

ні копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має 
повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності;

• для проходження реєстрації для участі у Загальних зборах, акціонер 
(представник акціонера) повинен протягом періоду реєстрації звернутися 
до представника реєстраційної комісії Загальних зборів, надавши пред-
ставнику реєстраційної комісії документи, визначені у попередньому 
пункті. 

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

• зазначені документи надаються акціонерам в робочий час в робочі 
дні  – від дати надіслання повідомлень про проведення річних Загальних 
зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» до дати проведення річних Загальних 
зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» – в приміщенні ПАТ «Фондова біржа 
ПФТС» за адресою: 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 4244, 6й 
поверх, офіс «6В», Юридичний відділ, а в день проведення річних Загаль-
них зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» – також в місці їх проведення 
(далі  – місце ознайомлення з документами);

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

• для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник 
акціонера) повинен протягом терміну, визначеного для ознайомлення із за-
значеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із докумен-
тами до посадової особи ПАТ «Фондова біржа ПФТС», відповідальної за 
ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі 
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» підтверджуючі документи, названі в попере-
дньому пункті.

Посадовою особою ПАТ «Фондова біржа ПФТС», відповідальною за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами (інформацією, матеріала-
ми), необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку ден-
ного річних Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», є Голова 
Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Селецький Ігор Олегович.

Інформація з організаційних питань проведення Загальних зборів на-
дається за тел. (044) 2775000 або за адресою: Україна, 01004, м. Київ, 
вулиця Шовковична, будинок 4244, 6й поверх, офіс «6В», Юридичний 
відділ.

Основні показники
 фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.):
Найменування показника Період 

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

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 23 23

Голова Наглядової ради 
ПАТ «фондова біржа ПфТС» __________________ О.І. Потьомкін

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «фОНдОВА БІРЖА ПфТС»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСІ БАНК» 
2. Код за ЄДРПОУ 
09306278
3. Місцезнаходження 
79058 м.Львів Газова,17
4. Міжміський код, телефон та факс 
(032)2323735 (032)2425860
5. Електронна поштова адреса 
info@okcibank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.okcibank.com.ua/probank/zvitnist
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 

Загальними зборами акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК», які відбулись 08.04.2015р. 
(протокол № 2/15 від 08.04.2015р.), з метою виконання вимог Закону України 
«Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК» прийнято рішення:

Припинити повноваження членів Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК», 
у зв’язку із закінченням строку обрання, а саме:

Жука Олександра Володимировича (паспорт: серія КВ номер 177836 
виданий 12.07.1999 р. Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області), 
який займав посаду Голови Спостережної ради. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,7667%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
920000 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки. 

Баляша Олега Григорійовича (паспорт: серія КА номер 843160 виданий 
18.06.1998 р. Залізничний РВ УМВС України у Львівській області), який зай
мав посаду члена Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 50,2084%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 60250123 
грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: три роки. 

Яремця Володимира Івановича (представник ТзОВ «МеркурійУкраїна) 
(паспорт: серія КВ номер 889037 виданий 17.06.2002 р. Франківський РВ 
ЛМУ УМВС України у Львівській області), який займав посаду члена Спо-
стережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. ТзОВ «Меркурій Україна» 
володіє 7 920 000 шт. простих іменних акцій емітента, що становить 6,6% 
статутного капіталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

Малеха Петра Івановича (паспорт: серія МЕ номер 616838 виданий 
16.11.2004 р. Франківським РВ УМВС України у Львівській області), який 
займав посаду члена Спостережної ради. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 3,313%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3975625 
грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК», у 
зв’язку із закінченням строку обрання, а саме: 

Малех Лариси Євсеївни (паспорт: серія КА номер 639945 виданий 
27.11.1997 р. Личаківський РВ УМВС України у Львівській області), яка зай
мала посаду Голови Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 6,9333%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 8320000 
грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

Баляш Оксани Миколаївни (паспорт: серія КА номер 599255 виданий 
21.10.1997 р. Шевченківський РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області), 
яка займала посаду члена Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 19,3039%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
23164652 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

Негоди Оксани Вікторівни (представник ТзОВ «Техпромвироби) (пас-
порт: серія СР номер 825654 виданий 27.06.2001 р. Сарненський РВ УМВС 
України у Рівненській області), яка займала посаду члена Ревізійної комісії. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн. ТзОВ «Техпромвироби» володіє 7 920 00 шт. про-
стих іменних акцій емітента, що становить 6,6% статутного капіталу. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: три роки.

Обрати наступний склад Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» строком 
на 3(три) роки:

Жука Олександра Володимировича (паспорт: серія КВ номер 177836 
виданий 12.07.1999 р. Галицький РВ ЛМУ УМВС України у Львівській об-
ласті) обрано на посаду Голови Спостережної ради. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0,7667%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-

мірі 920000 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: Голова Спостережної ради ПАТ «ОКСІ 
БАНК». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 920000 акцій.

Баляша Олега Григорійовича (паспорт: серія КА номер 843160 виданий 
18.06.1998 р. Залізничний РВ УМВС України у Львівській області) обрано 
на посаду члена Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіта-
лі емiтента 50,2084%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 60250123 
грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: генеральний директор ТзОВ «Актіон –Україна», за-
ступник Голови Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 60250123 акцій.

Яремця Володимира Івановича (представник ТзОВ «МеркурійУкраїна) 
(паспорт: серія КВ номер 889037 виданий 17.06.2002 р. Франківський РВ 
ЛМУ УМВС України у Львівській області) обрано на посаду члена Спосте-
режної 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: три роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ТзОВ 
«МеркурійУкраїна». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0  акцій. ТзОВ «Меркурій Україна» володіє 7 920 000 шт. простих іменних 
акцій емітента, що становить 6,6% статутного капіталу.

Голуба Олександра Миколайовича (паспорт: серія КВ номер 167344 ви-
даний 12.06.1996 р. Городоцьким РВ УМВС України у Львівській області) 
обрано на посаду члена Спостережної ради. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: директор магазинускладу №1 «Шок» у м. Львові ТзОВ «Актіон 
Україна». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Савран Ірину Юріївну (паспорт: серія КС номер 513695 виданий 
17.08.2006 р. Сихівським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області) об-
рано на посаду члена Спостережної ради. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: бухгалтерекономіст І категорії централізованої бухгалтерії за-
кладів освіти відділу освіти Личаківської райдержадміністрації, економіст з 
аналізу бухгалтерського обліку та господарської діяльності ПП «ПЕТРО-
БУД». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Обрати наступний склад Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК» строком на 
3(три) роки:

Баляш Оксану Миколаївну (паспорт: серія КА номер 599255 виданий 
21.10.1997 р. Шевченківський РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області) 
обрано на посаду Голови Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 19,3039%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
23164652 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: менеджер ТзОВ»Меркурій Україна». Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 23164652 акцій.

Негоду Оксану Вікторівну (представник ТзОВ «Техпромвироби) (паспорт: 
серія СР номер 825654 виданий 27.06.2001 р. Сарненський РВ УМВС Украї-
ни у Рівненській області) обрано на посаду члена Ревізійної комісії. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ «Актіон Україна», фі-
нансовий директор ТОВ «Актіон Україна». Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 0 акцій. ТзОВ «Техпромвироби» володіє 7 920 00 шт. про-
стих іменних акцій емітента, що становить 6,6% статутного капіталу.

Ярмолюк Ренату Тадеушівну (представник ТзОВ «МеркурійУкраїна») 
(паспорт: серія КВ номер 904807 виданий 02.04.2002 р. Шевченківський РВ 
ЛМУ УМВС України у Львівській області) обрано на посаду члена Ревізійної 
комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ТзОВ 
«Меркурій –Україна». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0 акцій. ТзОВ «МеркурійУкраїна» володіє 7 920 00 шт. простих іменних 
акцій емітента, що становить 6,6% статутного капіталу.

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

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

2.
Голова Правління Романюк Арсен Вікторович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 09.04.2015

(дата) 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування 
емітента

Публічне акціонерне товариство «Плем-
завод «Літинський»

1.2.Організаційно правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00846180

1.4.Мсіцезнаходження емітента 22343, Вінницька область, Літинський 
район, село Громадське, вулиця 
Центральна, будинок 1.

1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(04347) 34130

1.6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.00846180.pat.ua 

1.7.Електорнна поштова адреса 
емітента

oleksyk.op@gmail.com

1.8. Дата вчинення події 8 квітня 2015 р.
1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

2. Текст повідомлення:
2.1. 8 квітня 2015 р. Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Племзавод 

«Літинський» прийняли рішення про звільнення Кондратюк Катерини Мико-
лаївни (Паспорт серії АА № 619119, виданий Ленінським РВ УМВС України 
у Вiнницькiй області 31.10.1997 р.) з посади Ревізора ПАТ «Племзавод «Лі-
тинський». Підстава такого рішення: закінчення терміну, на який особу було 
обрано на дану посаду. Обґрунтування змін у персональному складі поса-
дових осіб: рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Племзавод «Літин-
ський». Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. Особа володіє 
500  шт. простих іменних акцій, що складає 00, 0108 % у статутному капіта-
лі ПАТ «Племзавод «Літинський». Особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

2.2. 8 квітня 2015 р. Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Племзавод 
«Літинський» прийняли рішення про обрання Тягун Ольги Володимирівни 
(Паспорт серії АВ № 216890, виданий Літинським РВ УМВС України у Він
ницькій області 7 березня 2001 р.) на посаду Ревізора ПАТ «Племзавод 
«Літинський» терміном до дати наступних Річних загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «Племзавод «Літинський». Підстава такого рішення: пропозиція 
акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рі-
шення загальними зборами акціонерів ПАТ «Племзавод «Літинський». Інші 
посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: зоотехнік  селек-
ціонер ПАТ «Племзавод «Лiтинський». Особа володіє 00 шт. простих імен-
них акцій, що складає 00, 00 % у статутному капіталі ПАТ «Племзавод «Лі-
тинський». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

2.3. 8 квітня 2015 р. Наглядова рада ПАТ «Племзавод «Літинський» 
прий няла рішення про звільнення Олексюка Олега Петровича (Паспорт 
серії АВ № 364920, виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
області 28.03.2002 р.) з посади Голови Правління ПАТ «Племзавод «Літин-
ський». Підстава такого рішення: закінчення терміну, на який особу було 
обрано на дану посаду. Обґрунтування змін у персональному складі поса-
дових осіб: рішення Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Літинський». Осо-
ба перебувала на даній посаді 1 (один) рік. Особа володіє 462 000 шт. про-

стих іменних акцій, що складає 9, 9827 % у статутному капіталі ПАТ 
«Племзавод «Літинський». Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

2.4. 8 квітня 2015 р. Наглядова рада ПАТ «Племзавод «Літинський» при-
йняла рішення про звільнення Околодька Сергія Васильовича (Паспорт 
серії АА № 683250, виданий Хмiльникським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
області 03.02.1998 р.) з посади члена Правління ПАТ «Племзавод «Літин-
ський». Підстава такого рішення: закінчення терміну, на який особу було 
обрано на дану посаду. Обґрунтування змін у персональному складі поса-
дових осіб: рішення Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Літинський». Осо-
ба перебувала на даній посаді 1 (один) рік. Особа володіє 00, 00 шт. про-
стих іменних акцій, що складає 00, 00 % у статутному капіталі ПАТ 
«Племзавод «Літинський». Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

2.5. 8 квітня 2015 р. Наглядова рада ПАТ «Племзавод «Літинський» 
прийняла рішення про обрання Олексюка Олега Петровича (Паспорт 
серії АВ № 364920, виданий Шаргородським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй області 28.03.2002 р.) на посаду члена Правління терміном 
на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: необхідність обрання членів 
Правління Товариства на новий термін повноважень. Обґрунтування 
змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення На-
глядовою радою ПАТ «Племзавод «Літинський». Інші посади, які особа 
обіймала протягом останніх п’яти років: Голова Правління ПАТ «Плем-
завод «Літинський». Особа володіє 462 000 шт. простих іменних акцій, 
що складає 9, 9827 % у статутному капіталі ПАТ «Племзавод «Літин-
ський». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

2.6. 8 квітня 2015 р. Наглядова рада ПАТ «Племзавод «Літинський» при-
йняла рішення про обрання Околодька Сергія Васильовича (Паспорт серії 
АА № 683250, виданий Хмiльникським РВ УМВС України у Вiнницькiй об-
ласті 03.02.1998 р.) на посаду члена Правління терміном на 1 (один) рік. 
Підстава такого рішення: необхідність обрання членів Правління Товари-
ства на новий термін повноважень. Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «Плем-
завод «Літинський». Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 
п’яти років: член Правління ПАТ «Племзавод «Літинський». Особа володіє 
00 шт. простих іменних акцій, що складає 00, 00 % у статутному капіталі 
ПАТ «Племзавод «Літинський». Особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

2.7. 8 квітня 2015 р. Наглядова рада ПАТ «Племзавод «Літинський» 
прий няла рішення про обрання Олексюка Олега Петровича (Паспорт серії 
АВ № 364920, виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй об-
ласті 28.03.2002 р.) на посаду Голови Правління терміном на 1 (один) рік. 
Підстава такого рішення: необхідність обрання Голови Правління з числа 
членів Правління Товариства, обраних Наглядовою радою Товариства. Об-
ґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рі-
шення Наглядовою радою ПАТ «Племзавод «Літинський». Інші посади, які 
особа обіймала протягом останніх п’яти років: Голова Правління 
ПАТ  «Племзавод «Літинський». Особа володіє 462 000 шт. простих імен-
них акцій, що складає 9, 9827 % у статутному капіталі ПАТ «Племзавод 
«Літинський». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством України:

Голова Правління ПАТ «Племзавод «Літинський» Олексюк О. П.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕмЗАВОд «ЛІТИНСЬКИЙ»

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 
ТОВАРИСТВО «ХІмЕКСІ», 
23737832, вул. Чеська 1/22, м.Київ, 01042, 
044 4971640

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

10.04.2015

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

http://himexi.pat.ua/emitents/
reports/year/2014

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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОдЕСЬКИЙ 
м'ЯСОКОмБIНАТ»; 30001967; 
65013 Одеська область, м. Одеса, 
вул.  Чорноморського козацтва, 
буд.  80; (048) 7384603, 7385453

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

08.04.2015

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

www.odmeat.pat.ua
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Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА»

2. Організаційноправова форма: Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 03038, мiсто Київ, вулиця Миколи 
Грiнченка,  2/1

4. Код за ЄДРПОУ: 00307313
5. Міжміський код та телефон, факс: 0445850822, 0445850802
6. Електронна поштова адреса: roselawyer@ukr.net

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
прийняття 

рішення

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 

особи

Паспортні дані фізичної особи 
або ідентифікаційний код за 
ЄдРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

08.04.2015 припинено 
повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї Баркова 
Ольга Василiвна

не надано згоди 0.0114

Зміст інформації: Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТФ «Роза» вiд 08.04.2015р. припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Баркової 
О.В. у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
08.04.2015 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Баркова 

Ольга Василiвна
не надано згоди 0.0114

Зміст інформації: Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТФ «Роза» вiд 08.04.2015р. Баркову Ольгу Василiвну було обрано головою Ревiзiйної 
комiсiї. Стаж роботи на ПАТ «ТФ «Роза» 24 роки. Посадова особа непогашеної судоимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
08.04.2015 припинено 

повноваження
Член Ревiзiйної комiсiї Яртись 

Ольга Iванiвна
не надано згоди 0.0215

Зміст інформації: Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТФ «Роза» вiд 08.04.2015р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Яртись О.В. 
у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
08.04.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Андрiєнко 

Юрiй Володимирович
не надано згоди 0.0002

Зміст інформації: Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТФ «Роза» вiд 08.04.2015р. менеджера вiддiлу збуту ПАТ «ТФ «Роза» Андрiєнка Ю.В. 
було обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Трудовий стаж в ПАТ «ТФ «Роза» 12 рокiв. Посадова особа непогашеної судоимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.
08.04.2015 припинено 

повноваження
Член Ревiзiйної комiсiї Бiльська 

Любов Павлiвна
не надано згоди 0.0133

Зміст інформації: Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТФ «Роза» вiд 08.04.2015р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Бiльської 
Л.П. у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
08.04.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Бiльська 

Любов Павлiвна
не надано згоди 0.0133

Зміст інформації: Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТФ «Роза» вiд 08.04.2015р. Бiльську Л.П. було обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Стаж 
роботи на ПАТ «ТФ «Роза» 35 рокiв 10 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної судоимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРИКОТАЖНА фАБРИКА «РОЗА»

ПОВІдОмЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів 
акціонерного товариства

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство 
«Житомироблпаливо»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 10001 м. Житомир, 
вул. Ватутіна, 63а

Шановні акціонери!
Т .в. о. голови правління Публічного акціонерного товариства «Житоми-

роблпаливо» повідомляє Вас, що 14 травня 2015 року о 19-00 за адре-
сою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 63а в приміщенні адміністративної 
будівлі ПАТ «Житомироблпаливо» (кімната переговорів) відбудуться 
Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
14  травня 2015 року з 1830 до 1850 за місцем проведення загальних зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00  год. 08 травня 2015 року.

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

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів (перелік питань, 
що виносяться на голосування):

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

2. Затвердження рішень Наглядової ради.
3. Звіт Правління та Наглядової ради Товариства про підсумки 

фінансовогосподарської діяльності за 2014 рік та основні напрямки розви-
тку на 2015 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 
звіту Правління.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження плану розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 р. 

та нормативів розподілу прибутку на 2015 рік.

7. Затвердження значних правочинів.
8. Вибори голови правління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

Усього активів 12280 9655 8618
Основні засоби 8092 7795 7395
Довгострокові фінансові інвестиції 7 7 7
Запаси 889 871 930
Сумарна дебіторська заборгованість 3082 748 56
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 23 24
Нерозподілений прибуток (9463) (10261) (11093)
Власний капітал (81) (879) (1711)
Статутний капітал 2757 2757 2757
Довгострокові зобов'язання 0 0 0
Поточні зобов'язання 12341 10532 10327
Чистий прибуток (збиток) (1449) (798) (832)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11 027 284 11 027 284 11 027 284
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

11 7 5

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами відбудеться 
від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 08 травня 2015 
року (включно) з понеділка по п’ятницю з 9.00 години до 17.00 години (крім 
святкових днів) за місцезнаходженням Товариства: м. Житомир, вул. Вату-
тіна, 63а, к.1.

14 травня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлена акціонерів з документами – т.в.о. голови правління Товари-
ства Баглай Світлана Віталіївна. Довідки за телефоном: (0412)360562.

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОмИРОБЛПАЛИВО»
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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 
ТОВАРИСТВО «КОмЕРЦIЙНИЙ БАНК «дАНIЕЛЬ»; 
26475516; 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 8Б; (044) 3650365.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 08.04.2015 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Рішення про проведення аудиту фінансо-
вої звітності не приймалось.

5. Інформація про загальні збори: Рішення про проведення загальних 
зборів акціонерів не приймалось.

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 473523.0 1072595.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 782.0 77620.0
Кошти в інших банках 4.0 0
Кредити та заборгованість клієнтів 141532.0 598548.0
Усього зобов'язань 689017.0 916355.0
Кошти банків 181505.0 168020.0
Кошти клієнтів 228477.0 585023.0
Усього власного капіталу та частка меншості 215494.0 156240.0
Статутний капітал 120412.0 120412.0
Чистий прибуток/(збиток) 371734.0 11429.0
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

2.0 0.1

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

0 0

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
на ліквідацію ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ»  Є.В. Ожго

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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ТЕРмIНАЛ»; 32271584; 65003 
Одеська область, м. Одеса, 
вул.  Чорноморського козацтва, 72; 
(0482) 341022, (0482) 334376

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

09.04.2015

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

32271584.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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГЕОПОЛIС»; 
32093866; 65003 Одеська область, 
м.  Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 
буд. 72; (048) 7384248, (0482) 341022

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

09.04.2015

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

www.32093866.smida.gov.ua

Повідомлення про зміни в порядку денному річних загальних зборів ак-
ціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОмПАНІЯ «ІНдУСТРІАЛЬНА» (надалі – То-
вариство), ідентифікаційний код 32920354, адреса: м. Київ, проспект Пере-
моги, 65, що відбудуться 21 квітня 2015 року за адресою: м.  Київ, 
вул.  Червоноармійська, 72, 9 поверх, 5 офіс.

Початок зборів о 12-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представни-
ків з 1100 до 1145. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у річних Загальних зборах: 15 квітня 2015 року.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів опублі-
ковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 16.03.2015 № 50(2054).

Керуючись положеннями ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», на підставі пропозиції акціонера, який володіє більше 5 відсотками 
простих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА», Порядок денний річних Загальних зборів 
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА», що скликаються 21 квітня 2015 року, допо-
внено наступними питаннями:

12. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Нагля-
дової ради та дострокове розірвання цивільноправових договорів, трудо-
вих договорів (контрактів), що укладені з ними.

13. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
14. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
15. Затвердження умов цивільноправових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Нагля-
дової ради.

З проектами документів порядку денного можна ознайомитися з 900 до 
1700 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, 9 поверх, 5 офіс. Для 
реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а 
представникам додатково – документ, що посвідчує повноваження (дові-
реність чи інший визначений законодавством документ. Довідки за теле-
фоном: (044) 5937320.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова Правління Товариства  С.Б. Кравцова

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Київська виробнича компанiя «Рапiд» 

2. Організаційноправова форма: Публічне акціонерне товари-
ство

3. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 7
4. Код за ЄДРПОУ: 05475156
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 5662097,  

(044) 5668400
6. Електронна поштова адреса: mitchenko@rapid.com.ua 
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше від-

сотків голосуючих акцій
Публiчне Акцiонерне Товариство «Київська виробнича компанiя 

«Рапiд» (надалi – «Товариство») повiдомляє, що на пiдставi реєстру 
власникiв iменних цiнних паперiв, складеного депозитарiєм Публiчним 
акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» на 
облiкову дату 06.04.2015 р., та отриманого Товариством вiд депозитарiю 
07.04.2015 р., Товариству стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: 
Власник акцiй – фiзична особа, розмiр частки якого до змiни пакета 
акцiй становив 85,48% (42742 штук голосуючих акцiй), збiльшив за ра-
хунок придбання свiй пакет акцiй, пiсля чого розмiр частки акцiонера  
фiзичної особi становить 85,7% (42850 штук голосуючих акцiй). Розмiр 
пакета акцiй акцiонера, у тому числi з урахуванням розмiру збiльшення, 
становить 42850 штук простих iменних акцiй.

Генеральний директор Гриненко Володимир Iванович, 
08.04.2015 р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОмПАНIЯ «РАПIд»
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Застереження: Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що 
проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність 
за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для 
реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписа-
ли ці документи.

I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан.
1. Загальна інформація про емітента:
1.1. Повне найменування.
Повне найменування українською мовою:  НАУКОВОВИРОБНИЧА ФІРМА 

«СТРОМКОМПЛЕКТ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ. 

Повне найменування російською мовою:  НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА «СТРОМКОМПЛЕКТ» В ФОРМЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. 

1.2.Скорочене найменування.
Скорочене найменування українською мовою:  ТОВ НВФ «СТРОМКОМП-

ЛЕКТ». 
Скорочене найменування російською мовою:  ООО НПФ «СТРОМКОМП-

ЛЕКТ».
1.3.Код за ЄДРПОУ: 04946783.
Надалі у тексті цього Проспекту емісії облігацій ТОВ НВФ «СТРОМКОМП-

ЛЕКТ» також згадується як Товариство або Емітент.
1.4. Місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 17.
1.5. Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта): тел. (044) 4992285, 

факс (044) 499 22 85. 
1.6. Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реє-

страцію емітента: 
Товариство зареєстровано Голосіївською районною в місті Києві державною 

адміністрацією 02.12.1996 року.
Організаційноправова форма Товариства не змінювалась.
1.7. Предмет та мета діяльності:
Витяг із Статуту Товариства: «2.1. Цілями діяльності Товариства є роз-

ширення ринку товарів і послуг, отримання прибутку, а також сприяння у най-
більш повному задоволенню потреб населення в товарах і послугах, що виро-
бляються Товариством.

2.2. Товариство вправі здійснювати будьяк види діяльності, не заборонені 
законом. Предметом діяльності Товариства є:

2.3. Предметом діяльності Товариства є: 
◊ ВИРОБНИЧО-ГОСПОдАРСЬКА дІЯЛЬНІСТЬ :
• утримання, експлуатація та технічне обслуговування гаражів та автостоя-

нок, в тому числі підземних;
• проектування, монтаж, налагодження, експлуатація та технічне обслугову-

вання систем пожежної сигналізації та систем протипожежного захисту;
• охоронна діяльність та торгівля засобами охорони;
• проектування та будівництво житлових та нежилих будинків, будівель та 

споруд, у тому числі багатоквартирних будинків, а також індивідуальних будинків 
котеджного типу;

• виконання будівельномонтажних, ремонтнобудівельних та спеціальних 
підрядних робіт;

• розробка проектнокошторисної документації в будівництві;
• ремонт житлових та нежитлових будинків, будівель і споруд;
• операції з об’єктами незавершеного будівництва;
• виробництво та реалізація будівельних матеріалів;
• забезпечення будівельних робіт;
• консультативні послуги на ринку нерухомості;
• продаж, купівля, обмін, оренда будівель, споруд, квартир, окремих жилих та 

нежилих приміщень або їх частин;
• посередницькі послуги з продажу, купівлі, обміну, оренді будівель, споруд, 

квартир, приватизованих житлових та нежилих приміщень;
• маркетингова та рекламна діяльність на ринку нерухомості;
• продаж, купівля, обмін, оренда земельних ділянок;
• посередницькі послуги при продажу, купівлі, обміну, оренді земельних ді-

лянок;
• будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, інших закладів, дизайн, 

розробка, та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, 
виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку, 
видобуток та обробку мармуру та граніту;

• будівельне виробництво (в тому числі виконання вишукувальних, проек-
тних, монтажних, пуско – налагоджувальних та інших будівельних та спеціаль-
них робіт);

• металообробне виробництво;
• розвідка, видобування, обробка та реалізація корисних копалин, сировини 

(в т.ч. нафтопродуктів) тощо;
• виробництво продуктів харчування та інших харчових добавок;
• розробка різноманітної проектновишукувальної, конструкторської та техно-

логічної документації, програмного продукту, організація пусконалагоджуваль-
них та ремонтних робіт;

• вирощування, збирання, транспортування, зберігання, переробка та реалі-
зація сільськогосподарської продукції;

• деревообробне виробництво;
• виробнича діяльність по переробці пластмас;

• швейне виробництво;
• оренда та надання в користування рухомого й нерухомого майна;
• упровадження винаходів, «НОУХАУ» у масове виробництво;
• здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверноливарних робіт, 

виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
• закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агро-

промислової та господарської продукції народних промислів та ремесел;
• придбання, ремонт, відновлення та експлуатація автомобільного транспор-

ту, та також його реалізація і сервісне обслуговування;
• патентування, впровадження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;
• розробка найновіших технологій у пріоритетних галузях народного госпо-

дарства;
• дослідження і розробки в галузі технічних наук;
• діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов’язана 

з будівництвом;
• загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції 

та відновлення);
• діяльність у сфері геології та геологорозвідування.
◊ ТОРГІВЛЯ Й ПОСЛУГИ :
• надання експлуатаційних та комунальних послуг;
• купівля, продаж, оренда та інші дозволені законом операції з нерухомістю;
• надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських 

послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод та експорту
імпорту; оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;

• виконання представницьких функцій і конкретних доручень Товариств, орга-
нізацій та приватних осіб, надання агентських послуг;

• оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами;
• оптова, роздрібна та комісійна торгівля товарами промисловотехнічного 

призначення, товарами народного споживання ;
• оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією;
• надання транспортноекспедиційних послуг по Україні, країнам СНД, краї-

нам Балтії та країнам дальнього зарубіжжя;
• внутрішні та міжнародні доставки та перевезення вантажів та пасажирів 

морським, автомобільнім, повітряним, річковим, залізничним транспортом;
• надання складських послуг; 
• купівля та продаж паливномастильних матеріалів;
• оптова та роздрібна торгівля пальним;
• створення сучасної індустрії ділового, сімейного, молодіжного та інших ви-

дів туризму, а також туристичного обслуговування;
• організація готельної справи;
• юридична практика;
• створення станцій технічного обслуговування, експлуатація та реалізація 

автомобілів, запчастин;
• створення та організація профільних, універсальних, комерційних та комі-

сійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних 
форм торгівлі та послуг за валюту країни місцезнаходження Товариства та за 
іноземну валюту відповідно до діючого законодавства України, включаючи кон-
сигнацію, торгівлю по каталогам, посилкову та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю 
в кредит, відкриття магазинів у вільній митній зоні;

• створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної техні-
ки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та 
закордонного виробництва та їх наступна реалізація;

• організація й здійснення видавничої, рекламної та поліграфічної діяльнос-
ті;

• малярні роботи;
• оптова торгівля будівельними матеріалами.
◊ фІНАНСОВО - ЕКОНОмІЧНА дІЯЛЬНІСТЬ :
• розробка і практичне здійснення спільних з національними та іноземними 

інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
• проведення операцій з придбання, продажу та обміну валют на валютних 

аукціонах, біржах та на міжбанківському валютному ринку;
• сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
• створення спільних підприємств у різних галузях економіки;
• організація Товариств лізингового типу;
• сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу в Україні;
• управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької 

діяльності, надання інформаційноконсультаційних послуг;
• участь у створенні фінансових та фінансовокредитних установ;
• здійснення капіталовкладень в нерухоме майно та земельні ділянки, ре-

монт і реконструкція нерухомості.
◊ ІНфОРмАТИКА ТА КОмП'ЮТЕРИЗАЦІЯ :
• проведення науководослідних, експериментальних та впроваджувальних 

робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
• розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апарат-

них засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління та 
зв'язку;

• програмне забезпечення (програмнотехнічні робочі місця);
• виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки 

у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних про-
дуктів;

• сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та 
оргтехніки;

ПРОСПЕКТ ЕмІСІЇ ЦІЛЬОВИХ ОБЛІГАЦІЙ

ТОВ НВф «СТРОмКОмПЛЕКТ»
(серії H, I, J)



№69, 10 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

55

• розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподільних 
баз та банків даних, та надання доступу до них на комерційній основі;

• взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних та неко-
мерційних засадах, надання доступу з широкого спектру інформаційного сервісу 
до світових інформаційних фондів;

• залучення в економіку України інвестицій ведучих фірмвиробників обчис-
лювальної та оргтехніки, а також засобів та систем комунікацій шляхом створен-
ня спільних Товариств та їх участю, демонстраційних та сервіс центрів, організа-
цій систем фірмового обслуговування;

◊ РЕКЛАмНО-ВИдАВНИЧА дІЯЛЬНІСТЬ :
• організація, створення і розповсюдження теле і радіопрограм, враховуючи 

придбання власного ефірного часу;
• організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео та 

кінопродукції;
• видавництво рекламноінформаційних бюлетенів;
◊ ЗОВНІШНЬОЕКОНОмІЧНА дІЯЛЬНІСТЬ :
• експорт та імпорт товарів, робіт, послуг; 
• товарообмінні (бартерні) операції та іншу діяльність побудовану на формах 

зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними 
суб'єктами господарської діяльності;

• реекспорт та інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені від-
верто і у виключній формі законами України;

• посередницькі операції за здійснення яких, право власності на товар не пе-
реходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів 
доручень та інших), здійснюється без обмежень;

◊ інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.
3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товари-

ство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії). 
3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну ді-

яльність у будьякій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійснен-
ні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом 
прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодав-
ства України.

• інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.
2.3. Усі перераховані вище види діяльності здійснюються у відповідності до 

чинного законодавства України. Окремими видами діяльності, перелік яких ви-
значається спеціальними законами, Товариство може займатися тільки за умови 
одержання спеціального дозволу (ліцензії). Якщо умовами надання спеціального 
дозволу (ліцензії) на заняття визначеним видом діяльності передбачено вимогу 
про заняття такою діяльністю як винятковою, то Товариство протягом терміну дії 
спеціального дозволу (ліцензії) не вправі здійснювати інші види діяльності, за 
винятком видів діяльності, передбачених спеціальним дозволом (ліцензією) і ним 
супутніх.

2.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з 
чинним законодавством України .

2.5. Для досягнення цілей своєї діяльності Товариство може набувати прав, 
нести обов'язки і здійснювати будьяк дії, які не будуть суперечити чинному за-
конодавству і цьому Статуту.

2.6. Товариство здійснює свою діяльність на підставі будьяких, за винятком 
заборонених законодавством, операцій, у тому числі шляхом:

 проведення робіт і надання послуг на замовлення юридичних осіб і грома-
дян як в Україні, так і за кордоном, на підставі договорів, укладених на умовах, 
обумовлених домовленістю сторін;

 постачання продукції, виконання робіт, надання послуг у кредит, надання 
фінансової чи іншої допомоги на умовах, визначених домовленістю сторін;

 участі в діяльності інших юридичних осіб шляхом придбання їх акцій, вне-
сення пайових внесків;

 утворення нових юридичних осіб спільно з іноземними і українськими юри-
дичними особами і громадянами відповідно до чинного законодавства;

 здійснення спільної діяльності з іншими юридичними особами для досягнен-
ня спільних цілей».

1.8.Перелік засновників:
засновниками Емітента є 1 юридична особа:
 Приватне акціонерне товариство «ПОЗНЯКИЖИЛБУД» – що володіє 100 % 

статутного капіталу.
1.9. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок 

їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента):
органами управління та контролю Товариства є:
Загальні збори учасників  Вищий орган управління; 
Генеральний директор – керує поточною діяльністю Товариства. 
Витяг з Статуту Товариства: «6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ
6.1. Учасник зобов'язаний:
6.1.1. Протягом одного року після прийняття в Товариство оплатити визначе-

ну йому частку в статутному капіталі.
6.1.2. Дотримуватися вимог Статуту, виконувати рішення органів управління 

Товариства, прийнятих в межах їх компетенції.
6.1.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товари-

ства.
6.1.4. Негайно повідомляти Товариству про неможливість оплатити заявлену 

частку в статутному капіталі.
6.1.5. Берегти майно Товариства.
6.1.6. Виконувати прийняті на себе зобов'язання стосовно Товариства й інших 

учасників.
6.1.7. Сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності.
6.2. Учасник має право:
6.2.1. Брати участь в управлінні справами Товариства, у тому числі шляхом 

участі в Загальних зборах учасників особисто або через представника.

6.2.2. Одержувати інформацію про діяльність Товариства і ознайомлюватися 
з його бухгалтерськими документами й іншою документацією.

6.2.3. Брати участь у розподілі прибутку. Товариство не вправі приймати рі-
шення про розподіл свого прибутку між учасниками Товариства:

 до повної оплати всього статутного капіталу Товариства; 
 якщо, на момент ухвалення рішення про розподіл прибутку, Товариство від-

повідає ознакам неплатоспроможності (банкрутства) чи якщо зазначені ознаки 
з'являться у Товариства в результаті прийняття такого рішення;

 якщо, на момент ухвалення такого рішення, вартість чистих активів Товари-
ства менше його статутного капіталу і резервного фонду чи стане менше їх роз-
міру в результаті прийняття рішення про розподіл прибутку, а також в інших ви-
падках, передбачених законом.

6.2.4. Одержувати, пропорційно своїй частці в статутному капіталі, частку 
прибутку (дивіденди), що підлягає розподілу серед учасників.

6.2.5. Обирати і бути обраним в органи управління і контрольні органи Това-
риства.

6.2.6. Знайомитися з протоколами Загальних зборів і здійснювати виписки з 
них.

6.2.7. Одержувати у випадку ліквідації Товариства частину майна, що зали-
шилось після розрахунків із кредиторами, чи його вартість.

6.2.8. Оскаржувати у відповідні органи Товариства дії посадових осіб Товари-
ства.

6.2.9. Вносити пропозиції по порядку денному, віднесені до компетенції За-
гальних зборів учасників.

6.2.10. У будьякий час вийти із Товариства, незалежно від згоди інших учас-
ників, і одержати вартість частини майна Товариства, відповідну його частці в 
статутному капіталі, у порядку й у строки, встановлені цим Статутом і законом.

6.2.11. Користатися іншими правами, наданими учасникам товариства з об-
меженою відповідальністю законодавством.

6.3. Максимальна кількість учасників Товариства встановлюється законом. 
При перевищенні цієї кількості Товариство підлягає перетворенню на акціонерне 
товариство протягом одного року, а зі спливом цього строку  ліквідації у судово-
му порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до встановленої межі. 

6.4. Будьякі правочини учасників Товариства, спрямовані на обмеження прав 
будьякого іншого учасника в порівнянні з правами, наданими чинним законодав-
ством, не є чинними.

6.5. Учасник Товариства вправі продати чи іншим способом уступити свою 
частку в статутному капіталі Товариства або її частину одному чи декільком учас-
никам Товариства за згоди інших учасників Товариства, а також третім особам.

6.6. Учасники Товариства мають переважне право придбання частки (її части-
ни) у статутному капіталі Товариства, продаваної чи відчужуваної іншим спосо-
бом іншим учасником, пропорційно розміру своєї частки.

Угодою учасників Товариства може бути передбачений інший порядок здій-
снення переважного права покупки.

6.7. Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її оплати 
лише в тій частині, у якій вона вже оплачена.

6.8. Учасник, що бажає продати свою частку (її частину), подає відповідну за-
яву, в якій повинно бути зазначено кому з учасників Товариства він продає свою 
частку (її частину) і ціну продажу, Генеральному директору Товариства. Гене-
ральний директор зобов'язаний негайно сповістити інших учасників про майбут-
ню продаж частки з метою забезпечення їх права переважного придбання.

6.9. Учасник одержує право на відчуження своєї частки (її частини) третім 
особам лише після того, як інші учасники протягом одного місяця після офіційно-
го повідомлення про майбутню продаж частки нескористаються переважним пра-
вом придбання. Реалізація частки третім особам допускається за згодою Загаль-
них зборів учасників.

6.10. Згода Загальних зборів учасників на придбання частки учасника третім 
особам є підставою для укладення учасником договору купівліпродажу частки 
або іншого правочину, що тягне за собою перехід права на частку у встановлено-
му законом порядку. Укладення договору купівліпродажу (іншого правочину) є 
підставою для внесення змін у Статут Товариства в частині, що визначає перелік 
учасників Товариства і розміри належних їм часток.

До набувача частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства пере-
ходять усі права й обов'язки учасника Товариства, що виникли до поступки зазна-
ченої частки (частини частки). Обмеження, пов'язані з внесенням внесків у майно 
Товариства, установлені для визначеного учасника Товариства, у випадку відчу-
ження його частки (частини частки) у відношенні набувача частки (частини част-
ки) не діють. Учасник, що уступив свою частку (частина частки) у статутному ка-
піталі Товариства, несе перед Товариством обов'язок по внесенню вкладу в 
майно, що виникло до поступки зазначеної частки (частини частки), солідарно з 
її набувачем.

6.11. У випадку, якщо учасники Товариства не скористаються своїм переваж-
ним правом придбання протягом місяця з дня повідомлення про майбутній про-
даж частки, учасник, що бажає продати свою частку (її частину), вправі звернути-
ся до Загальних зборів учасників з письмовим проханням (запитом) про надання 
згоди на реалізацію частки третім особам. У протязі одного місяця Загальні збори 
учасників повинні дати згоду на продаж частки або відмовити в такій згоді.

6.12. Якщо, відповідно до рішення Загальних зборів учасників, відчуження 
частки учасника (її частини) третім особам неможливе, а інші учасники Товари-
ства від її придбання відмовляються, учасник вправі вимагати від Товариства 
укладення договору викупу такої частки. Якщо Товариство й учасник не зможуть 
домовитися про умови викупу частки, учасник вправі заявити про вихід з учасни-
ків Товариства. У цьому випадку йому повинна бути виплачена вартість частини 
майна, що відповідає його частці в статутному капіталі Товариства в порядку, 
способом і в терміни, що передбачені законом і цим Статутом.

6.13. У випадку придбання частки учасника (її частини) самим Товариством 
воно зобов'язано реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом  
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1 (одного) року після придбання в порядку, передбаченому законом, або зменши-
ти свій статутний капітал у встановленому порядку.

6.14. Частки в статутному капіталі Товариства переходять до спадкоємців 
громадян і до правонаступників юридичних осіб, що були учасниками Товари-
ства.

6.15. При відмові учасників Товариства в згоді на перехід чи перерозподіл 
частки до спадкоємця (правонаступника), частка переходить до Товариства. При 
цьому Товариство зобов'язане виплатити спадкоємцям (правонаступникам) дій-
сну вартість частки, обумовлену на підставі даних бухгалтерської звітності Това-
риства за останній звітний період, що передує дню смерті, реорганізації чи лікві-
дації, або, з їх згоди, видати їм у натурі майно такої ж вартості.

6.16. Учасник Товариства вправі закласти належну йому частку (частину част-
ки) у статутному капіталі Товариства іншому учаснику Товариства чи третій особі 
за згодою рішення Загальних зборів учасників Товариства, прийнятому більшістю 
голосів всіх учасників. При цьому голос учасника, що бажає закласти свою частку 
(частину частки), при визначенні результатів голосування не враховується.

6.17. Товариство не вправі набувати частки (частини частки) у своєму статут-
ному капіталі, за винятком випадків, передбачених законом.

У випадку, якщо інші учасники відмовилися від придбання частки, а також у 
випадку відмови в згоді на поступку частки (частини частки) учаснику Товариства 
чи третій особі, Товариство зобов'язане придбати за вимогою учасника Товари-
ства належну йому частку (частину частки).

6.18. У випадку звернення стягнення на частку (частину частки) учасника То-
вариства в статутному капіталі Товариства по боргах учасника, Товариство впра-
ві виплатити кредиторам дійсну вартість частки (частина частки) учасника.

6.19. Учасники Товариства зобов'язані за рішенням Загальних зборів учасни-
ків вносити внески в майно Товариства. Таке рішення може бути прийнято біль-
шістю не менш 2/3 голосів від загального числа голосів учасників.

6.20. Внески в майно Товариства вносяться всіма учасниками Товариства 
пропорційно їх часткам в статутному капіталі.

6.21. Внески в майно Товариства вносяться грошима, цінними паперами, ін-
шим майном чи майновими правами або іншими правами, що мають грошову 
оцінку.

6.22. Внески в майно Товариства не змінюють розмір і номінальну вартість 
часток учасників Товариства в статутному капіталі Товариства.

7. ПОРЯдОК ВИХОдУ УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА
7.1. Учасник вправі в будьякий час вийти з Товариства незалежно від згоди 

інших його учасників. При цьому учаснику, що виходить із Товариства, повинна 
бути виплачена вартість частини майна, відповідна його частці в статутному ка-
піталі, у порядку, способом і в строки, встановлені цим Статутом і діючим законо-
давством.

7.2. При виході із Товариства учасник подає відповідну письмову заяву до За-
гальних зборів учасників. Заява учасника є свідченням його виходу із Товари-
ства.

7.3. Виплати учасникам, що вибувають, починаються з дати, затвердженої 
Загальними зборами учасників Товариства, але не пізніше 6 (шести) місяців після 
закінчення фінансового року.

7.4. Якщо вклад до статутного капіталу Товариства був здійснений шляхом 
передання права користування майном, відповідне майно повертається учасни-
кові без виплати винагороди. 

8. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА
8.1. Учасники Товариства, частки яких у сукупності складають не менш, ніж 

10% (десять відсотків) статутного капіталу Товариства, вправі вимагати в судово-
му порядку виключення із Товариства учасника, який грубо порушує свої обов'язки 
або своїми діями (бездіяльністю) унеможливлює діяльність Товариства чи істот-
но її утрудняє.

9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОм. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
9.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників. Не 

рідше двох разів на рік Товариство проводить Загальні збори.
Проведені, крім чергових, Загальні збори учасників є позачерговими.
9.2. До компетенції Загальних зборів учасників відносяться наступні повно-

важення:
а) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його 

планів та звітів про їх виконання; 
б) внесення змін до статуту Товариства; 
в) обрання та відкликання органу управління; 
г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його 

дочірні підприємства, затвердження аудиторських звітів і висновків, порядку роз-
поділу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визна-
чення порядку покриття збитків; 

д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та пред-
ставництв, затвердження їх статутів та положень; 

е) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадо-
вих осіб органів управління Товариства; 

є) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товари-
ства, визначення організаційної структури Товариства; 

ж) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх 
підприємств, філій та представництв; 

з) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення 
ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 

и) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових 
вкладів; 

і) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника; 
ї) виключення учасника з Товариства. 
Повноваження, передбачені пунктами "б", "г", "д", "з", "и", "і", "ї" належать до 

виключної компетенції загальних зборів учасників і не можуть бути передані ін-
шим органам товариства. 

З питань, зазначених у підпунктах "и", "і" цього пункту, а також при вирішенні 
питання про виключення учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, 
якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 від-
сотками загальної кількості голосів учасників Товариства.

Інші питання вирішуються простою більшістю голосів. 
Вирішення питань, віднесених до виключної компетенції Загальних збори 

учасників, не може бути передано іншому органу управління Товариства.
З питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників, рі-

шення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах. 
9.3. Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учас-

ники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками 
голосів. 

9.4. Збори веде Голова Загальних зборів учасників, обраний зі складу учасни-
ків Товариства.

9.5. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуван-
ням.

9.6. Якщо не зібраний кворум, то збори розпускаються. Повторні збори при-
значаються не пізніше, ніж через 30 днів.

9.7. Між черговими зборами повинно пройти не більш як 6 місяців.
9.8. Генеральний директор Товариства затверджує порядок денний і організує 

підготовку до проведення Загальних зборів учасників Товариства.
Генеральний директор Товариства зобов'язаний сповістити учасників про 

дату і місце проведення Загальних зборів учасників, порядок денний, забезпечи-
ти ознайомлення учасників з документами і матеріалами, що виносяться на роз-
гляд Загальних зборів учасників і здійснити інші необхідні дії не пізніше, ніж за 30 
днів до дати проведення зборів. 

9.9. Будь який учасник Товариства вправі вносити пропозиції щодо включення 
до порядку денного загальних зборів учасників Товариства додаткових питань, в 
порядку, передбаченому законом.

9.10. Позачергові збори скликаються з ініціативи Генерального директора, за 
вимогою ревізійної комісії, а також учасників, що володіють у сукупності не менш, 
ніж 10 % (десятьма відсотками) від загального числа голосів учасників Товари-
ства.

9.11. Голосування на Загальних зборах проводиться таємно, якщо цього ви-
магають учасники, що володіють не менш, ніж 80 % голосів від загального числа 
голосів, якими володіють присутні на зборах учасники (представники учасників). 
В інших випадках усі рішення приймаються відкритим голосуванням.

9.12. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийняте без проведен-
ня зборів (спільної присутності учасників Товариства для обговорення питань по-
рядку денного і прийняття рішень з питань, поставленим на голосування) шляхом 
заочного голосування (опитувальним шляхом). Таке голосування може бути про-
ведене шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфного, 
телетайпного, телефонного, електронного чи іншого виду зв'язку, що забезпечує 
автентичність переданих і прийнятих повідомлень та їх документальне підтвер-
дження. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього 
учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані головою про при-
йняте рішення. 

9.13. Порядок проведення заочного голосування визначається Положенням 
про проведення Загальних зборів учасників. 

9.14. Рішення Загальних зборів учасників з питань визначення умов оплати 
праці Генерального директора, керівників філій і представництв, а також затвер-
дження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підпри-
ємства, затвердження аудиторських звітів і висновків, порядку розподілу прибут-
ку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку 
покриття збитків, не можуть бути прийняті шляхом проведення заочного голосу-
вання.

9.15. Учасник вправі звернутися до суду із заявою про визнання недійсним 
рішення Загальних зборів, прийнятого з порушенням діючого законодавства чи 
цього Статуту, якщо учасник не був присутній на Загальних зборах або голосував 
проти прийнятого рішення.

10. ГЕНЕРАЛЬНИЙ дИРЕКТОР ТОВАРИСТВА
10.1. Одноособовим виконавчим органом Товариства є Генеральний дирек-

тор. Генеральним директором може бути обраний учасник (представник учасни-
ка  юридичної особи) Товариства або будьяка інша особа, що володіє, на думку 
більшості учасників Товариства, необхідними знаннями і досвідом.

10.2. Генеральний директор, що не є учасником Товариства, може брати 
участь у Загальних зборах учасників із правом дорадчого голосу.

10.3. Генеральний директор зобов'язаний у своїй діяльності дотримуватися 
вимог діючого законодавства, керуватися вимогами цього Статуту, рішеннями 
органів управління Товариства, прийнятими в межах їх компетенції, а також укла-
деними Товариством договорами й правочинами.

10.4. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства сум-
лінно і розумно. За вимогою учасників (учасника) він зобов'язаний відшкодувати 
збитки, не обумовлені звичайним комерційної ризиком, заподіяні ним Товариству, 
якщо інше не випливає з закону чи договору.

10.5. Генеральний директор керує поточною діяльністю Товариства і вирішує 
всі питання, що не віднесені цим Статутом і законом до компетенції Загальних 
зборів учасників Товариства.

10.6. Генеральний директор Товариства:
 без доручення діє від імені Товариства, у тому числі представляє його інтер-

еси і здійснює правочини;
 видає доручення на право представництва від імені Товариства, у тому чис-

лі доручення з правом передоручення;
 видає накази про призначення на посади працівників Товариства, про їх пе-

реведення та звільнення, застосовує заходи заохочення і накладає дисциплінар-
ні стягнення;

 розглядає і затверджує поточні і перспективні плани робіт;
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 забезпечує виконання планів діяльності Товариства;
 затверджує правила, процедури й інші внутрішні документи Товариства, за 

винятком документів, затвердження яких віднесене цим Статутом до компетенції 
Загальних зборів учасників Товариства;

 визначає організаційну структуру Товариства;
 забезпечує виконання рішень Загальних зборів учасників;
 готує матеріали, проекти і пропозиції з питань, що виноситься на розгляд 

Загальних зборів учасників;
 розпоряджається майном Товариства в межах, установлених Загальними 

зборами учасників, цим Статутом і діючим законодавством;
 затверджує штатні розписи Товариства, філій і представництв Товариства;
 відкриває поточні, валютні та інші рахунки Товариства в банківських устано-

вах, укладає договори і здійснює інші правочини, видає доручення від імені Това-
риства;

 затверджує договірні тарифи на послуги і продукцію Товариства; 
 організує бухгалтерський облік і звітність;
 подає на затвердження Загальних зборів учасників річний звіт і баланс Това-

риства;
 приймає рішення з інших питань, зв'язаним з поточною діяльністю Товари-

ства.
10.7. У якості одноособового органу управління Товариства може виступати 

тільки фізична особа.
10.8. Контракт із Генеральним директором від імені Товариства підписується 

особою, що головувала на Загальних зборах учасників Товариства, на якому був 
обраний Генеральний директор, чи одним з учасників Загальних зборів учасників 
Товариства, уповноваженим рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

10.9. Заступники Генерального директора призначаються Генеральним ди-
ректором у відповідності зі штатним розписом і очолюють напрямки роботи відпо-
відно до розподілу обов'язків, затвердженого Генеральним директором. Заступ-
ники Генерального директора діють у межах своєї компетенції за довіреністю від 
імені Товариства. При відсутності Генерального директора, а також у інших ви-
падках, коли Генеральний директор не може виконувати своїх обов'язків, його 
функції виконує призначений ним заступник.»

1.10. Інформація про посадових осіб органів управління Емітента: 

№ 
п/п

Повна назва 
посади

Прізвище,
ім’я,

по батькові

Рік
наро-

дження

Освіта та 
кваліфікація

Виробни-
чий стаж 
роботи

Стаж 
роботи 

на даній 
посаді

Основне місце роботи і посада на основному місці роботи.

1.

Виконуюча 
обов’язки 

генерального 
директора

Ралко Олена 
Петрівна 1973 вища, економіч-

на 25 р. 11 міс.

Головний бухгалтер ТОВ «ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР «ПОЗНЯКИЖИЛБУД».
З 25.04.2014 по теперішній час виконує обов’язки генерального 

директора 
ТОВ "НВФ "СТРОМКОМПЛЕКТ" за сумісництвом.

2. Головний 
бухгалтер

Смірнова Ольга
Володимирівна 1955 вища, інженер 

будівельник 41 р. 2 роки 
11 міс.

з 06.04.2012 по теперішній час
– головний бухгалтер ТОВ "НВФ "СТРОМКОМПЛЕКТ"

Ревізійна комісія не обиралась.
1.11. Відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального ви-

конавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував 
року, у якому подаються документи:

середня заробітна плата генерального директора за 2014 р. –  5 000,00 грн.
Середня заробітна плата генерального директора за ІV кв. 2014 р. – 5 000,00 грн.
Заробітна плата головного бухгалтера за 2014 р. – 4 565,80 грн.
Заробітна плата головного бухгалтера за ІV кв. 2014 р. – 4693,26 грн.
2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:
2.1. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про публічне роз-

міщення облігацій:
на момент прийняття рішення (Протокол № б/н Загальних зборів учасни-

ків Товариства від 30.03.2015) статутний капітал Товариства є повністю сплаче-
ним та становить 18 000 000 грн. 00 коп.

2.2.Розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності 
членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одно-

осібного виконавчого органу (для емітента  акціонерного товариства також кіль-
кість акцій):

у власності членів виконавчого органу не перебувають частки в статутному 
капіталі Емітента.

2.3. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що переви-
щує 10 %:

 Приватне акціонерне товариство «ПОЗНЯКИЖИЛБУД» – володіє 100 % 
статутного капіталу.

2.4. Розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує 
даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій: 

розмір власного капіталу станом на 31.12.2014: 17 435,6 тис.грн.
3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента за станом на 

30.03.2015:
3.1. Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням 

реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відпо-
відні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, 
загальної суми випуску, форми випуску, форми існування:

С
ер

ія

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів: випуску характеристика випуску облігацій

Строк обігу Результат погашенняреквізити свідоцтва орган, що видав кількість номінальної 
вартості

загальна 
сума випуску

виду облігацій, форми 
випуску та форми 

існування

А
Реєстр.№ 263/2/12,

дата реєстрації: 02.11.2012,
дата видачі: 25.06.2013

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

362 117 85,00 30 779 945 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
30.03.2016

анульовано
Розпорядження НКЦПФР 

№299КФСО від 25.12.2014

B
Реєстр.№ 128/2/2014,

дата реєстрації: 02.10.2014,
дата видачі: 27.10.2014

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

361 951 85,00 30 765 835 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
30.12.2016 не погашено

C
Реєстр.№ 129/2/2014,

дата реєстрації: 02.10.2014
дата видачі: 05.11.2014

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

144 390 139,00 20 070 210 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
30.12.2016 не погашено

D
Реєстр.№ 130/2/2014,

дата реєстрації: 02.10.2014
дата видачі: 03.12.2014

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

148 787 139,00 20 681 393 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
30.12.2016 не погашено

E
Реєстр.№ 131/2/2014,

дата реєстрації: 02.10.2014
дата видачі: 17.12.2014

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

127 570 139,00 17 732 230 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
30.12.2016 не погашено

F
Реєстр.№ 230/2/2014,

дата реєстрації: 13.11.2014
дата видачі: 16.03.2015

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

178 055 132,00 23 503 260 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
30.12.2016 не погашено

G
Реєстр.№ 231/2/2014,

дата реєстрації: 13.11.2014
дата видачі: 30.03.2015

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

181 950 132,00 24 017 400 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
30.12.2016 не погашено

3.2.Відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні 
папери емітента (у разі здійснення таких операцій):

Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа» (місцезна-
ходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36В, 5 (п’ятий поверх); тел./факс:  
4905788, 4905789, 4905786; код за ЄДРПОУ: 20064500; місце та дата проведення 
державної реєстрації: зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною 
адміністрацією 03.07.1997; дані ліцензії на здійснення професійної діяльності на фон-
довому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: серія АВ №581146; 
видана 05.04.2011 на підставі рішення № 1715 від 24.07.2007 Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку;строк дії ліцензії з 10.08.2007 по 10.08.2017). 

3.3. Відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента:
облігації Емітента не включені до лістингу жодного організатора торгівлі цін-

ними паперами.
4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський 

стан:

4.1.Чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що 
передував кварталу, у якому подаються документи): чисельність штатних праців-
ників станом на 31.12.2014: складає 11 осіб.

4.2.Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяль-
ності із зазначенням терміну закінчення їх дії:

дозвіл на виконання будівельних робіт № КВ 12412512168 від 21.12.2012 виданий 
Інспекцією державного архітектурнобудівельного контролю у місті Києві на виконання 
будівельних робіт із будівництва житлового будинку з вбудованоприбудованими при-
міщеннями загальноміського користування та підземними автостоянками на вул. Горь-
кого, 34Б – Саксаганського, 37Д у Голосіївському районі м. Києва.

4.3.Опис діяльності емітента станом на 31.12.2014, а саме, дані про:
4.3.1.Обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здій-

снює) емітент: Емітент працює в сегменті будівництва високоякісної нерухомості. 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 12 місяців 
2014 року склав 75 тис. грн.
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4.3.2.Ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність 
емітент:

основним ринком збуту є ринок збуту житлової та комерційної нерухомості у 
м. Київ. 

Основними споживачами, послуг та робіт Емітента є фізичні та юридичні осо-
би, що мають потребу в купівлі житлових чи нежитлових приміщень. 

За даними Держкомстату за минулий рік в Україні прийнято в експлуатацію 
9741,3 тис. кв.м загальної площі житла з них: в одноквартирних будинках 4553,4 
тис.кв.м, в будинках з двома та більше квартирами 5161,1 тис.кв.м. в гуртожитках 
26,8 тис.кв.м. У Київській, Львівській, ІваноФранківській, Одеській областях та 
місті Києві прийнято в експлуатацію 60,7% від загального обсягу площі житла.

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції протягом 
2014 року становив  51108,7 млн.грн. з них: будівлі – 24856,5 млн.грн. та інже-
нерні споруди 26252,2 млн.грн.. 

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні
лютому 2015 року становив  4761,2 млн.грн. з них: будівлі – 2517,4 млн.грн. та 
інженерні споруди 2243,8 млн.грн.. Індекс будівельної продукції у січнілютому 
2015 року порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 68,0%.

Основними стримуючими факторами залишаються низька платоспроможність фі-
зичних осіб, відсутність доступного кредитування, певна нестабільність політичної та 
економічної ситуації. Максимальним попитом користуються квартири економкласу. 
Знижується вартість неякісного, застарілого житла, це пов’язано з тим, що покупці вва-
жають за краще купувати квартири в нових житлових комплексах з інфраструктурою. 
Традиційно найкраще відбуваються продажі одно і двокімнатних квартир.

В діяльності Емітента відсутній сезонний характер виробництва.
4.3.3.Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента: станом на 

31.12.2014 року інвестиційна діяльність не здійснювалася.
4.3.4.Стратегію досліджень та розробок: 
Емітент постійно веде пошук новітніх технологій для організації та здійснення 

будівництва житла. Планується залучення розробок та устаткування, які суттєво 
знизять собівартість будівництва, поліпшать експлуатаційні якості та споживчу й 
екологічну безпеку житла, а також зроблять його більш зручним у користування. 
Наукові дослідження і розробки підприємством не проводилися.

4.3.5.Основних конкурентів емітента
Основними компаніями які пропонують житло, яке за своїми якісними цінови-

ми характеристиками конкурує з житлом, що пропонує Емітент є наступні: ККУП 
«Фінансова компанія «Житлоінвест», ТОВ «ХХІ століття», ТОВ «Фірма «ТММ», 
ТОВ «ТМО «ЛікоХолдинг», АТ «ЮЗТС».

4.3.6.Відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, 
корпораціях, інших об’єднаннях підприємств:

Емітент не входить до складу холдингових компаній, концернів, асоціацій, 
консорціумів, корпорацій та інших об’єднань підприємств.

4.3.7.Відомості про філії та представництва емітента: дочірні підприємства, 
філії, представництва та інші відокремлені підрозділи у емітента відсутні.

4.4.Відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента 
(крім банків)):

4.4.1.Які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій: 
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторо-

ни, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума 
зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; 
строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму 
зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнен-
ня, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином:

станом на 30.03.2015 року Емітент не має зобов’язань за кредитними догово-
рами. 

4.4.2.Які не були виконані: 
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторо-

ни, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума 
зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; 
строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення 
зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення 
судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укла-
деним кредитним правочином:

станом на 30.03.2015 року у Емітента відсутні кредитні правочини, які не були 
виконані.

4.5.Можливі фактори ризику в діяльності емітента:
на діяльність Емітента можуть вплинути такі фактори ризику, як погіршення 

загальної економічної ситуації в Україні, що може призвести до зменшення по-
питу на новозбудоване житло, зміни у фінансовій політиці уряду України, зрос-
тання показника інфляції, форсмажорні обставини. 

4.6.Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:
в перспективах діяльності Емітента на поточний та наступні роки є зведення 

високоякісних житлових комплексів в м. Києві, а саме: 
 житлового будинку з вбудованоприбудованими приміщеннями загально-

міського користування та підземними автостоянками на вул. Горького, 34Б – Сак-
саганського, 37Д у Голосіївському районі м. Києва.

4.7.Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсо-
тками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства:

Емітент не володіє частками (більше ніж 10 відсотків) у статутних капіталах 
інших юридичних осіб. Дочірні підприємства у Емітента відсутні.

4.8.Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування 
санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емі-
тент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій:

провадження у справі про банкрутство чи застосування санації у відношенні 
Емітента протягом трьох років, що передували року проведення випуску обліга-
цій не було. Товариство не здійснювало реорганізації.

4.9. Баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт 

про сукупний дохід) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються 
документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, (одиниця вимі-
ру   тис.грн., складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку): 

БАЛАНС (звіт про фінансовий стан) ТОВ «НВф «СТРОмКОмПЛЕКТ»
на 31 грудня 2014 року (форма №1-м)

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного року

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 37 499,9 20,1
Основні засоби: 1010 3,6 38,7
первісна вартість 1011 3,9 44,5
знос 1012 ( 0,3 ) ( 5,8 )
Довгострокові біологічні активи: 1020
Довгострокові фінансові інвестиції 1030
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 37 503,5 58,8
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0,2 74 684,4
у тому числі готова продукція 1103
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 1125

Дебіторська заборгованість за розрахун-
ками з бюджетом 1135 5 833,7 16 088,3

у тому числі з податку на прибуток 1136 4,8 4,8
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10 152,4 27 422,8
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти: 1165 2,4 1 047,3
Витрати майбутніх періодів 1170 1,0 3,7
Інші оборотні активи 1190 0,4
Усього за розділом II 1195 15 989,7 119 246,9
IІІ. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 1200

Баланс 1300 53 493,2 119 305,7

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного року

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 18 000,0 18 000,0
Додатковий капітал 1410
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 1420 ( 182,6 ) ( 564,4 )

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Усього за розділом I 1495 17 817,40 17 435,6
II. довгострокові зобов'язання, цільове 
фінансування та забезпечення 1595 30 779,9 98 764,6

III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 4 830,7 94,6
розрахунками з бюджетом 1620 14,9 14,9
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690 50,3 2 996,0
Усього за розділом IІІ 1695 4 895,9 3 105,5
ІV. Зобов’язання, пов’язані з 
необоротними активами, утримувани-
ми для продажу, та групами вибуття

1700

Баланс 1900 53 493,2 119 305,7

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
за рік 2014 

(форма №2м)

Стаття
Код 
ряд-
ка

За звітний 
період

За 
аналогіч-

ний період 
попере-

днього року
1 2 3 4
Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 75,0 100,0

Інші операційні доходи 2120 ( ) ( )
Інші доходи 2240 1,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 76,2 100,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 2050 ( )

Інші операційні витрати 2180 ( 421,8 ) ( 154,5 )
Інші витрати 2270 ( 36,2 ) ( )
Разом витрати (2050+2180 + 2270) 2285 ( 458,0 ) ( 154,5 )
Фінансовий результат до оподаткування 
(22802285) 2290 ( 381,8 ) ( 54,5 )
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Податок на прибуток 2300 ( ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (2290  2300) 2350 ( 381,8 ) ( 54,6 )

4.10. Баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував 
року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії 
облігацій, (одиниця виміру  тис.грн., складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку):

БАЛАНС (звіт про фінансовий стан) ТОВ «НВф «СТРОмКОмПЛЕКТ»
на 31 грудня 2014 року (форма №1-м)

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного року

На кінець звітно-
го періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 37 499,9 20,1
Основні засоби: 1010 3,6 38,7
первісна вартість 1011 3,9 44,5
знос 1012 ( 0,3 ) ( 5,8 )
Довгострокові біологічні активи: 1020
Довгострокові фінансові інвестиції 1030
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 37 503,5 58,8
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0,2 74 684,4
у тому числі готова продукція 1103
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 1125

Дебіторська заборгованість за розрахун-
ками з бюджетом 1135 5 833,7 16 088,3

у тому числі з податку на прибуток 1136 4,8 4,8
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10 152,4 27 422,8
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти: 1165 2,4 1 047,3
Витрати майбутніх періодів 1170 1,0 3,7
Інші оборотні активи 1190 0,4
Усього за розділом II 1195 15 989,7 119 246,9
IІІ. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 1200

Баланс 1300 53 493,2 119 305,7

Пасив
Код 
ряд-
ка

На початок 
звітного року

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 18 000,0 18 000,0
Додатковий капітал 1410
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 1420 ( 182,6 ) ( 564,4 )

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Усього за розділом I 1495 17 817,40 17 435,6
II. довгострокові зобов'язання, цільове 
фінансування та забезпечення 1595 30 779,9 98 764,6

III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 4 830,7 94,6
розрахунками з бюджетом 1620 14,9 14,9
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690 50,3 2 996,0
Усього за розділом IІІ 1695 4 895,9 3 105,5
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необорот-
ними активами, утримуваними для 
продажу, та групами вибуття

1700

Баланс 1900 53 493,2 119 305,7
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

за рік 2014 
(форма №2м)

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За 
аналогічний 

період 
попередньо-

го року
1 2 3 4
Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 75,0 100,0

Інші операційні доходи 2120 ( ) ( )
Інші доходи 2240 1,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 76,2 100,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 2050 ( )

Інші операційні витрати 2180 ( 421,8 ) ( 154,5 )

Інші витрати 2270 ( 36,2 ) ( )
Разом витрати (2050+2180 + 2270) 2285 ( 458,0 ) ( 154,5 )
Фінансовий результат до оподаткування 
(22802285) 2290 ( 381,8 ) ( 54,5 )

Податок на прибуток 2300 ( ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (2290  2300) 2350 ( 381,8 ) ( 54,6 )

5. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
5.1.Повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, 

ім’я та по батькові аудитора:
Приватна аудиторська фірма «Олександр і К» (код за ЄДРПОУ – 30525809; 

місце та дата проведення державної реєстрації: зареєстрований Дніпровською 
районною у місті Києві державною адміністрацією за № 1 067 120 0000 012709 
від 08.09.1999).

5.2.Місцезнаходження або місце проживання:
місцезнаходження: 02192, м. Київ, пр. Юності, 8/2, оф. 47; Тел./факс:  

044 543 97 85.
5.3.Реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які мо-

жуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів): Емітент не є 
професійним учасником ринку цінних паперів.

5.4.Реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та ау-
диторів, виданого Аудиторською палатою України:

номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудитор-
ської діяльності: №002150 виданого рішенням №100 Аудиторської палати Украї-
ни від 30.03.2001, строк дії – до 27.01.2016.

Сертифікат аудитора: серія А №003742 виданий Аудиторською палатою 
України від 24.04.1999, чинний до 23.04.2018.

II. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/
приватне розміщення

1. Дата і номер рішення (протоколу) про публічне/приватне розміщення облі-
гацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кіль-
кість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рі-
шення про розміщення:

рішення про публічне розміщення облігацій прийняте Загальними зборами 
учасників Емітента – Протокол Загальних зборів учасників Товариства б/н 
від 30.03.2015. Голосування проводилось у порядку, визначеному установчими 
документами. В голосуванні брав участь єдиний учасник, який наділений правом 
голосування,що становить 100,00% від кількісного складу, якому надані повно-
важення прийняття рішення щодо випуску облігацій. З питань порядку денного 
рішення прийняте одноголосно.

2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного/приват-
ного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання):

напрями використання: фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, 
будуть спрямовані в повному обсязі для здійснення господарської діяльності То-
вариства з фінансування будівництва житлового будинку з вбудовано
прибудованими приміщеннями загальноміського користування та підземними 
автостоянками на вул. Горького, 34Б – Саксаганського, 37Д у Голосіївському ра-
йоні м. Києва відповідно до умов емісії.

3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:
джерелом погашення облігацій є новозбудовані квартири в житловому бу-

динку з вбудованоприбудованими приміщеннями загальноміського користу-
вання та підземними автостоянками на вул. Горького, 34Б – Саксаганського, 
37Д у Голосіївському районі м. Києва. Дохід по Облігаціях виплачуватися не 
буде.

За Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості кошти не залуча-
ються.

4. Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при публіч-
ному/приватному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і 
поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господар-
ської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату 
поточної господарської діяльності:

ЕМІТЕНТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ КОШТИ, ЗАЛУЧЕНІ 
ВІД РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ І ПОПОВНЕННЯ СВОГО 
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, А ТАКОЖ ДЛЯ ПОКРИТТЯ СВОЇХ ЗБИТКІВ ВІД ГОС-
ПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ЗАРАХУВАННЯ ДОХОДУ ВІД ПРОДАЖУ 
ОБЛІГАЦІЙ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ПОТОЧНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

5. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного 
розміщення:

5.1.Параметри випуску:
а). Характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні 

(незабезпечені)/забезпечені): Товариство здійснює публічне розміщення іменних 
цільових забезпечених облігацій (надалі – облігації або облігація), виконання 
зобов’язань за якими передбачається об’єктом нерухомості житлового будівни-
цтва, для фінансування якого залучаються кошти фізичних та юридичних осіб 
через розміщення облігацій, таких, що вільно обертаються. 

б). Кількість облігацій, номінальна вартість облігації, загальна номінальна 
вартість випуску облігацій, серія облігацій*, загальна номінальна вартість обліга-
цій в серії облігацій*: 

Серія 
облі-
гацій*

Характеристика 
облігацій

Кількість 
обліга-
цій, шт.

номі-
нальна 
вартість 
облігації

загальна 
номінальна 

вартість випуску 
облігацій

загальна 
номінальна 

вартість облігацій 
в серії облігацій*

H іменні, цільові, 
забезпечені 123 605 196,00 24 226 580,00 24 226 580,00

I іменні, цільові, 
забезпечені 129 356 196,00 25 353 776,00 25 353 776,00
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J іменні, цільові, 
забезпечені 125 078 196,00 24 515 288,00 24 515 288,00

Всього за проспектом 378 039 74 095 644,00 74 095 644,00

в). Кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*:
п/н Серія Кількість облігацій, шт. Порядковий номер
1. H 123 605 з № 000001 по № 123605
2. I 129 356 з № 000001 по № 129356
3. J 125 078 з № 000001 по № 125078

5.2.Інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про 
публічне/ приватне розміщення забезпечених облігацій):

5.2.1. Вид забезпечення (порука/гарантія/страхування ризиків непогашення 
основної суми боргу/непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за 
облігаціями): облігації серії H, серії I та серії J є забезпеченими страхуванням  
добровільним страхуванням фінансових ризиків.

5.2.2. Розмір забезпечення: загальна сума забезпечення складає 74 095 644 
грн. 00коп.

5.2.3.Найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/
гаранта(ів)/ страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реє-
страції: найменування: Приватне акціонерне товариство «Cтрахова компанія 
«ВЕКТОР ІНВЕСТ» (місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Ахматової, будинок 3; 
код за ЄДРПОУ: 32913001, Зареєстрований Дарницькою районною у місті Києві 
державною адміністрацією 14.04.2004).

5.2.4.Розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів): 14 822 тис.грн. ста-
ном на 31.12.2014.

5.2.5.Реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір 
поруки/договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або не-
виплати доходу за облігаціями): Договір добровільного страхування фінансових 
ризиків № 0502/161 від 30.03.2015р. (надалі – «Договір страхування»), укладе-
ний між Приватним акціонерним товариством «Cтрахова компанія «ВЕКТОР ІН-
ВЕСТ» та ТОВ НВФ «СТРОМКОМПЛЕКТ». Приватним акціонерним товариством 
«Cтрахова компанія «ВЕКТОР ІНВЕСТ» укладено договір перестрахування 
КОВЕРНОТ № 230 від 30.03.2015р.

5.2.6.Істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення 
основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечен-
ня, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гаран-
тійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання: сума 
забезпечення за Договором добровільного страхування фінансових ризиків 
№  0502/161 від 30.03.2015р. складає 74 095 644 грн. 00 коп. Загальна сума 
забезпечення складає 74 095 644 грн. 00 коп.

Строк виконання договору: термін дії договорів страхування встановлюється 
згідно з терміном погашення облігацій за Проспектом емісії, без урахування змін 
та/або доповнень до нього, а саме по 31.03.2017 року, але не раніше повного ви-
конання Сторонами своїх зобов’язань.

Страховим випадком є фактичне невиконання (неналежного виконання) 
Страхувальником своїх зобов'язань по погашенню облігацій, відповідно до Про-
спекту емісії.

Витяг з Договору добровільного страхування фінансових ризиків 
№05-02/161 від 30.03.2015:

«5. Перелік страхових випадків.
5.1.Страховим випадком, є фактичне: 
5.1.1. невиконання (неналежного виконання) Страхувальником своїх 

зобов'язань по погашенню облігацій, відповідно до Проспекту емісії; 
5.1.2. перерва у підприємницькій (господарській) діяльності Страхувальника, 

яка призвела до неможливості погашення облігацій, на термін до 12 місяців, що 
викликана наступними подіями:

 пожежею (в тому числі ударом блискавки);
 стихійними явищами;
 вибухами газу, котлів, машин, апаратів тощо;
 аваріями опалювальних, водопровідних, каналізаційних та протипожежних 

систем;
 падінням пілотованих об'єктів та апаратів або їх частин і уламків;
 наїздом техніки, що рухається;
 проникненням води з інших (чужих) приміщень;
 припиненням постачання електроенергії, води, пару тощо через пожежу, 

аварії або стихійні явища;
 протиправними діями третіх осіб, за які передбачається кримінальна відпо-

відальність згідно статей Кримінального кодексу України: 185 «Крадіжка», 186 
«Грабіж», 187 «Розбій»

10. дії Страхувальника (або Вигодонабувача) при настанні страхового 
випадку та Умови здійснення страхової виплати.

10.1. При настанні страхового випадку, Страхувальник (або Вигодонабувач) 
зобов'язаний без затримки сповістити про це в компетентні органи та не пізніше 
чим за 5 днів (за винятком вихідних та святкових днів), повідомити про це Стра-
ховика або його представника, факсимільним засобом зв’язку за телефоном, 
який встановлено у п. 14 Договору страхування. 

10.2. При настанні страхового випадку, Страхувальник зобов'язаний само-
стійно вжити всіх можливих заходів по зменшенню розміру збитків та запобіганню 
їх подальшого поширення в обставинах, що склалися. Страховик звільнюється 
від відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок того, що Страхувальник 
навмисно не вживав після настання страхового випадку можливих реальних за-
ходів для їх зменшення

10.3. При настанні страхового випадку Страхувальник (або Вигодонабувач) 
також зобов'язаний:

10.3.1. Подати Страховику письмову заяву встановленої форми про виплату 
страхового відшкодування з визначенням обставин страхового випадку.

10.3.2. Представити Страховику всю необхідну інформацію про страховий ви-
падок, що відбувся, і завдані ним збитки, а також документи для встановлення 
факту страхового випадку і розміру збитку. Якщо такої інформації і документів у 
нього немає, то сприяти Страховику в їх одержанні.

10.3.3. Приймати участь разом з Страховиком у визначенні розміру збитку.
10.3.4. Вжити всіх можливих заходів для з'ясування причин та наслідків стра-

хового випадку.
10.3.5. Прийняти необхідні заходи для вимагання виконання Страхувальни-

ком фактично невиконаних ними зобов’язань.
10.3.6. У випадку, якщо відбудеться повне (часткове) фактичне виконання 

Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем у будьякому обсязі 
і в будьякій формі, негайно повідомити про це Страховика.

10.3.7. Самостійно або по вимозі Страховика вжити всі заходи і дії, що необ-
хідні для здійснення права вимоги до Страхувальника, аж до судового пересліду-
вання останнього. 

10.3.8. По можливості сприяти Страховику в судовій справі про відшкодуван-
ня збитків по страховому випадку.

10.4. Після отримання заяви або повідомлення Страхувальника про страхо-
вий випадок, Страховик зобов'язаний:

а) З'ясувати обставини страхового випадку, скласти страховий акт та визна-
чити розмір завданого Страхувальнику збитку.

б) Зробити розрахунок суми страхового відшкодування.
в) Виплатити страхове відшкодування в строк, встановлений Договором стра-

хування.
10.5. Страхове відшкодування виплачується Страховиком в термін, не більше 

15 робочих днів, після прийняття рішення про виплату на підставі заяви Страху-
вальника (або Вигодонабувача) про виплату страхового відшкодування та всіх 
необхідних документів, що дозволяють визначити розмір зазнаних Вигодонабува-
чем збитків, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповно-
важеною ним особою. 

10.6. Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний передати Страховику 
всі документи та повідомити його про відомості, необхідні для здійснення Стра-
ховиком страхового відшкодування.

Якщо після виплати страхового відшкодування виявиться обставина, що позбав-
ляє Вигодонабувача права на одержання страхового відшкодування за Договором 
страхування, то Вигодонабувач зобов'язаний повернути Страховику одержану суму.

12. Визначення розміру збитку і страхового відшкодування.
12.1. Під збитком за цим Договором розуміється сума непередбачених збит-

ків, яких зазнав Вигодонабувач внаслідок
настання страхового випадку. При настанні страхового випадку конкретний 

розмір збитків визначається Страховиком таким чином:
12.2.1 . При розгляді судом обставин, пов'язаних із настанням страхового ви-

падку  на підставі рішення суду (господарського суду);
12.2.2 . При відсутності суперечки  на підставі документів і розрахунків, по-

даних Страхувальником (Вигодонабувачем), а також одержаних Страховиком 
матеріалів, інформації, висновку аудитора, банківських, фінансових, податкових 
органів, відповідних державних органів і органів місцевого самоврядування, пра-
воохоронних і пожежних підрозділів, юридичних фірм.

12.2. Перелік документів, які підтверджують факт настання страхового випад-
ку та розмір збитку і необхідні для виплати страхового відшкодування:

• заява Страхувальника (або Вигодонабувача) про настання страхового випадку;
• копію виписки Зберігача з рахунку у цінних паперах, яка засвідчує право 

власності Вигодонабувача на облігації (цію);
• копія рішення суду, у разі звернення Страхувальника до суду;
• інші документи на вимогу Страховика, які підтверджують факт настання 

страхового випадку та розмір збитків і визначені договором страхування.
Копії зазначених документів повинні бути оформлені належним чином та заві-

рені нотаріусом у порядку, встановленому законодавством».
5.2.7.Відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/ стра-

ховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо:
між Емітентом та страховиком відносин контролю не існує. 
5.2.8.Баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/

страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи 
для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, (одиниця виміру  тис.грн., 
складена за міжнародними стандартами фінансової звітності):

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
КОДИ

Дата (рік, місяць, число ) 2015|01|01

Підприємство

Приватне акціонерне 
товариство «Страхова 
компанія «Вектор Інвест» за ЄДРПОУ 32913001

Територія м. Київ, Дарницький р-н за КОАТУУ 8036300000
Організаційноправова 
форма господарювання

Приватне акціонерне 
товариство за КОПФГ 232

Орган державного 
управління за СПОДУ
Вид економічної 
діяльності

інші види страхування, 
крім страхування життя за КВЕД 65.12

Середня кількість працівників
Одиниця виміру тис.грн.
Адреса 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 3
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
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Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан) 
Приватного акціонерне товариство « Cтрахова компанія «Вектор 

Інвест»
на 31 грудня 2014 року

Форма N 1   Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 156 156
первісна вартість 1001 156 156
накопичена амортизація 1002 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 17 12
первісна вартість 1011 38 38
знос 1012 21 26
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних 
активів 1021 - -

Накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів 1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції:які 
обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 173 168
II. Оборотні активи
Запаси 1100 - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 1125 339 6

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 - -

з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 1140 83 86

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 364 210
Поточні фінансові інвестиції 1160 4337 10595
Гроші та їх еквіваленти 1165 6682 7587
Готівка 1166 - 249
Рахунки в банках 1167 6682 7337
Витрати майбутніх періодів 1170 -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 171 274
у тому числі в: резервах довгострокових 
зобов'язань 1181 - -

резервах збитків або резервах належних 
виплат 1182 - -

резервах незароблених премій 1183 171 274
інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 11976 18758
III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 1200 - -

Баланс 1300 12149 18926
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7500 7500
Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 134 134
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2561 7188
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 - -

Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 10195 14822
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Пенсійні зобов'язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 1417 2917
у тому числі:резерв довгострокових 
зобов'язань 1531 - -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 1417 2917
інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джекпоту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 1417 2917
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 226 13
розрахунками з бюджетом 1620 123 215
у тому числі з податку на прибуток 1621 123 215
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - 4
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками 1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестрахови-
ків 1670 - -

Інші поточні зобов'язання 1690 188 955
Усього за розділом IІІ 1695 537 1187
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800 - -

Баланс 1900 12149 18926

КОДИ
Дата (рік, місяць, число ) 2015| 01 |01

Підприємство Приватне акціонерне 
товариство «Страхова 
компанія «Вектор Інвест»

за ЄДРПОУ 32913001

Територія м. Київ, Дарницький р-н за КОАТУУ 8036300000
Орган державного 
управління

за СПОДУ 0

Організаційно
правова форма 
господарювання

Приватне акціонерне 
товариство

за КОПФГ 232

Вид економічної 
діяльності

інші види страхування, 
крім страхування життя

за КВЕД 65.12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) 
за 2014 рік
ФОРМА № 2      Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 - -

Чисті зароблені страхові премії 2010 4906 2650
Премії підписані, валова сума 2011 6855 4089
Премії, передані у перестрахування 2012 553 455
Зміна резерву незароблених премій, валова 
сума 2013 1500 1037
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Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 2014 104 53

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 - -

Чисті понесені збитки за страховими 
виплатами 2070 - -

Валовий:
прибуток 2090 4906 2650
збиток 2095 - -
Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов'язань 2105 - -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів 2110 - -

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших 
страхових резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 1026 1072
Дохід від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 2121 - -

Дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2122 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 1051 ) ( 1142 )
Витрати на збут 2150 ( 11 ) ( 45 )
Інші операційні витрати 2180 ( 8 ) ( 3 )
Витрат від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 2181 - -

Витрат від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -

Фінансовий результат від операційної 
діяльності:
прибуток 2190 4862 2532
збиток 2195 - -
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 280 -
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 - -
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 ( 280 ) -
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 - -

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 4862 2532
збиток 2295 - -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300  235  130
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 4627 2402
збиток 2355 - -
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційова-
них та спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим 
сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460) 2465 4627 2402

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 2 1
Витрати на оплату праці 2505 112 101
Відрахування на соціальні заходи 2510 41 39
Амортизація 2515 5 8
Інші операційні витрати 2520 891 993
Разом 2550 1051 1142
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТ-
КОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій 2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2610 - -

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

5.3. Порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емі-
тентів  акціонерних товариств)*: конвертація облігацій у власні акції емітента не 
передбачена, емітент не є акціонерним товариством.

5.4. Інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких при-
йнято рішення про публічне/приватне розміщення:

власники облігацій мають такі права: 

 право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржово-
му та позабіржовому ринках цінних паперів; 

 право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановленими 
умовами випуску; 

 при погашенні облігацій серії H, серії I та серії J за наявності чинного Догово-
ру про участь у будівництві об’єкту нерухомості, умови якого виконано власником 
облігацій, надає право отримати у власність квартиру загальною площею, що від-
повідає кількості облігацій (одна облігація надає право на отримання 0,01 (однієї 
сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири) у житловому будинку 
з вбудованоприбудованими приміщеннями загальноміського користування та 
підземними автостоянками на вул. Горького, 34Б – Саксаганського, 37Д у Голо-
сіївському районі м. Києва, який зазначений у відповідному Договорі про участь у 
будівництві об’єкту нерухомості; 

 надати Емітенту Лот облігацій відповідної серії для викупу протягом терміну 
обігу облігацій; 

 інші права, встановлені рішенням та Проспектом емісії облігацій та чинним 
законодавством.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
5.5. Інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається вико-

нання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або земле-
користувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовста-
новлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, 
яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на 
будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної 
адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних 
робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших доку-
ментів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт 
тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, кон-
кретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документа-
ція) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про 
затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишуку-
вальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних 
конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про 
пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвести-
ційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укла-
дання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення 
цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами жит-
лового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фі-
зичних та юридичних осіб через розміщення облігацій):

фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані в по-
вному обсязі для здійснення господарської діяльності Товариства з фінансування 
будівництва житлового будинку з вбудованоприбудованими приміщеннями за-
гальноміського користування та підземними автостоянками на вул. Горького, 34Б 
– Саксаганського, 37Д у Голосіївському районі м. Києва відповідно до умов емісії.

Будівництво здійснюється на земельних ділянках загальною площею 
0,4027 га, в т.ч. земельна ділянка площею 0,2445 (кадастровий номер – 
8  000 000 000:79:011:0045), яка виділена для будівництва житлового будин-
ку з об’єктами громадського обслуговування та підземною автостоянкою та 
земельна ділянка площею 0,1582 га (кадастровий номер – 
8  000  000 000:79:011:0046), яка відведена для організації будівництва. Вка-
зані земельні ділянки надані Товариству на підставі Рішення Київської місь-
кої ради №332/492 від 27.03.2003 в редакції рішень №999/3068 від 
24.12.2009, та №138/6354 від 22.09.2011. Договір оренди земельної ділянки 
від 21.05.2003, зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації), про що зроблено запис від 30.05.2003 за №79600113 у книзі за-
писів державної реєстрації договорів (в редакції Договору від 14.09.2010, 
зареєстрованого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про 
що зроблено запис від 24.09.2010 за №79600781 у книзі записів державної 
реєстрації договорів та Договору від 16.12.2011, зареєстрованого Головним 
управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 
22.12.2011 за №79600825 у книзі записів державної реєстрації договорів). 
Основні технікоекономічні показники проектної документації затверджені 
експертним звітом ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» №00001315ЦБ від 
23.03.2015 (переоформлено Позитивний висновок комплексної державної 
експертизи «Київдержеспертиза» від 17.01.2003). Дозвіл на виконання буді-
вельних робіт №КВ 12412512168 від 21.12.2012 виданий Інспекцією держав-
ного архітектурнобудівельного контролю у місті Києві (переоформлено до-
звіл на виконання будівельних робіт №КВ 12412092544 від 07.06.2012). 
Договір генерального підряду №22/12 від 22.12.2012 укладений між ТОВ 
НВФ «СТРОМКОМПЛЕКТ» та ТОВ «МОНОЛІТВИСОТБУД» (Ліцензія 
на  здійснення господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створен-
ням об’єктів архітектури Серія АЕ №180302 видана Інспекцією державного 
архітектурнобудівельного контролю у місті Києві 09.11.2012, (строк дії  по 
09.11.2015). Зведений кошторисний розрахунок затверджений наказом гене-
рального директора ТОВ НВФ «СТРОМКОМПЛЕКТ» №2 від 24.05.2012. Про-
ектну документацію затверджено наказом генерального директора 

ТОВ НВФ «СТРОМКОМПЛЕКТ» №7 від 24.03.2015 (переоформлено наказ ге-
нерального директора ТОВ НВФ «СТРОМКОМПЛЕКТ» №1 від 20.01.2003).

В житловому будинку буде споруджено 268 квартир загальною площею 
22 635,53 кв.м.

Облігації випускаються під 3 780,39 кв.м. загальної площі квартир, а саме:
- серія H – під 1 236,05 кв. м. загальної площі квартир;
- серія I – під 1 293,56 кв. м. загальної площі квартир;
- серія I – під 1 250,78 кв. м. загальної площі квартир.
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Основні технікоекономічні показники житлового будинку:
Показник Од. виміру кількість
Площа ділянки га 0,4027
Площа забудови кв.м 1420,0
Поверховість поверх 2; 30
Площа житлового будинку кв.м 38804,80
Площа квартир в будинку кв.м 21745,38
Площа літніх приміщень кв.м 1160,15
Загальна площа квартир кв.м 22635,53
Загальна кількість квартир, у т.ч.: квартира 268
 однокімнатних квартира 156
 двокімнатних квартира 52
 трикімнатних квартира 53
 чотирикімнатних квартира 7
Загальна площа вбудованоприбудованих 
нежитлових приміщень, у тому числі: кв.м 878,66

 офісних приміщень №1 кв.м 432,45
 офісних приміщень №2 кв.м 386,91
 магазину кв.м 59,30
Загальна площа приміщень загального 
користування, у тому числі: кв.м 586,21

 тренажерного залу кв.м 204,41
 дитячої ігрової кімнати кв.м 164,44
 допоміжних приміщень будинку кв.м 217,36
Площа вбудованої ТП кв.м 69,75
Загальна площа паркінгу, у тому числі: кв.м 3011,83
 вище відм. 0,000 кв.м 810,66
 нижче відм. 0,000 кв.м 2201,17
Загальний будівельний об’єм будинку, у тому числі: куб.м 136988,80
 вище відм. 0,000 куб.м 127433,90
 нижче відм. 0,000 куб.м 9554,90
Кількість машиномісць у паркінгу, у тому числі: машиномісце 119
 для легкових автомобілів машиномісце 99
 для інших мототранспортних засобів машиномісце 20

Джерелом погашення емітованих цільових облігацій виступає новозбудована 
кількість квадратних метрів квартир загальною площею: серія H  1 236,05 кв.м., 
серія I  1 293,56 кв.м. та серія H  1 250,78 кв.м. Погашення облігацій здійснюєть-
ся шляхом отримання квартир у житловому будинку з вбудованоприбудованими 
приміщеннями загальноміського користування та підземними автостоянками на 
вул. Горького, 34Б – Саксаганського, 37Д у Голосіївському районі м. Києва, відпо-
відно до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості.

5.6. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента 
облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової 
оцінки та/або останнього її оновлення*:

станом на 30.03.2015 Емітент не здійснював рейтингової оцінки відповідних 
випусків облігацій. 

6. Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:
6.1.Дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у 

процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься 
укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного роз-
міщення облігацій:

укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється через ор-
ганізатора торгівлі цінними паперами Публічне акціонерне товариство «Київська 
міжнародна фондова біржа» (надалі Біржа) за адресою: 01033, м. Київ, вул. Сак-
саганського, 36В, 5 (п’ятий поверх).

Емісія включає три серії облігацій з наступними строками укладання догово-
рів з першими власниками:

Серія
Дата початку укладання 

договорів з першими 
власниками облігацій

Дата закінчення укладання 
договорів з першими власниками 

облігацій
H 20.04.2015 27.01.2016
I 20.04.2015 26.01.2016
J 20.04.2015 25.01.2016

Запланований обсяг укладання договорів з першими власниками облігацій – 
100%. У разі укладання договору з першими власниками облігацій хоча б на один 
біржовий лот облігацій укладання договорів з першими власниками облігацій є 
таким, що відбулося. 

Укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється без за-
лучення андеррайтера.

6.2. Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі якщо на 
запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та об-
лігації повністю оплачено):

укладення договорів з першими власниками облігацій відповідної серії може 
бути закінчено достроково у разі, якщо на запланований обсяг облігацій відповід-
ної серії укладено договори з першими власниками та всі облігації в запланова-
ному обсязі оплачені до вказаної дати закінчення укладення договорів з перши-
ми власниками облігацій.

Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власни-
ками облігацій приймається керівництвом Емітента  Генеральним директором.

6.3. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з 
першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій 
(якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власника-
ми та облігації повністю оплачено):

керівництво Емітента  Генеральний директор приймає рішення про:

 дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в про-
цесі публічного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облі-
гацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено); 

 затвердження результатів укладення договорів з першими власниками в 
процесі публічного розміщення облігацій; 

 затвердження результатів розміщення облігацій; 
 затвердження звіту про результати розміщення облігацій; 
Результати розміщення, результати укладання договорів з першими власни-

ками та звіт про результати розміщення затверджуються керівництвом Емітен-
та   Генеральним директором. Звіт про результати розміщення облігацій засвід-
чується підписами і печатками Емітента, Національного депозитарію України 
(надалі Депозитарій), Біржі та аудитора.

6.4. Порядок подання заяв на придбання облігацій:
Емітент реалізує облігації особам, які бажають отримати приміщення (квартиру) у 

житловому будинку з вбудованоприбудованими приміщеннями загальноміського ко-
ристування та підземними автостоянками на вул. Горького, 34Б – Саксаганського, 37Д 
у Голосіївському районі м. Києва (надалі  Об’єкт будівництва) у власність. 

Облігації реалізуються Лотами. Лот – визначена кількість облігацій, яка відпо-
відає визначеній в проектній документації і у відповідному Договорі про участь в 
будівництві об’єкту нерухомості загальній площі квартири. Розмір Лоту та його 
характеристика визначаються Емітентом та погоджуються власником облігацій 
при підписанні Договору про участь в будівництві об’єкту нерухомості.

При купівлі облігацій покупець обирає конкретне приміщення (квартиру) з переліку 
не закріплених за іншими особами приміщень (квартир), що є в пропозиції у Емітента, 
подає заяву та укладає договір купівліпродажу облігацій у термін з 20.04.2015 по  
2527.01.2016 залежно від відповідної серії облігації. Це приміщення (квартиру) Емі-
тент закріплює за таким власником облігацій шляхом підписання Договору про участь 
у будівництві об’єкту нерухомості (укладається в день укладення договору купівлі
продажу облігацій). Подальше відчуження облігацій їх власником здійснюється ви-
ключно Лотами облігацій. Емітент несе відповідальність відповідно до Договору про 
участь у будівництві та чинного законодавства за належне виконання своїх зобов’язань 
щодо передачі відповідного об’єкту нерухомості (квартири), закріпленого у Договорі 
про участь у будівництві, власнику Лоту облігацій за умови належного виконання таким 
власником Лоту облігацій своїх зобов’язань за цим Проспектом емісії облігацій та До-
говором про участь у будівництві об’єкту нерухомості.

Договір про участь у будівництві об’єкту нерухомості (згідно з цим Договором 
грошові кошти залучатися не будуть), регулює всі умови щодо надання примі-
щення (квартири) у власність та у якому вказуються повні реквізити приміщення 
(квартири) та визначаються характеристики Лоту облігацій, а також містить по-
рядок, умови та строки передачі власникам облігацій приміщень (квартир), права 
та обов’язки сторін та інші додаткові умови, що не суперечать Проспекту емісії 
облігацій. В Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості зазначається, 
що в разі продажу всього чи частини Лоту облігацій власник облігацій втрачає 
право на отримання у власність закріпленої за ним квартири.

6.5.Порядок укладання договорів купівліпродажу облігацій:
укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється Емітентом 

без використання принципу «поставка проти оплати» та відповідно до «Правил Київ-
ської міжнародної фондової біржі», затверджені рішенням Біржової ради (Протокол 
№1 від 22.04.2014) у термін з 20.04.2015 по 2527.01.2016 залежно від відповідної 
серії облігації. Для здійснення операцій з облігаціями покупець облігацій зобов’язаний 
мати або відкрити рахунок у цінних паперах у обраної ним Депозитарної установи 
(Депозитарна установа – у розумінні Закону України «Про депозитарну систему 
України», надалі Депозитарна установа). Обіг облігацій здійснюється на рахунках у 
цінних паперах, що відкриті у Депозитарній установі та в Депозитарії.

Після придбання Лоту облігацій власник такого Лоту облігацій набуває прав та 
обов’язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій.

6.6. Строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
оплата вартості облігацій при укладанні договорів з першими власниками об-

лігацій, здійснюється протягом строку укладання договорів з першими власника-
ми облігацій відповідно до укладеного договору купівліпродажу облігацій (біржо-
вого контракту), шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті 
України (резидентами та нерезидентами) на поточний рахунок Емітента.

Вартість придбаних облігацій повинна бути повністю сплачена до моменту 
закінчення строку укладання договорів з першими власниками облігацій, вказа-
ного в п. 6.1. цього Проспекту емісії облігацій.

Після повної оплати вартості Лоту облігацій в порядку, передбаченому умова-
ми договору купівліпродажу облігацій (біржовому контракті), Емітент зараховує 
відповідну кількість облігацій на рахунок у цінних паперах власника облігацій.

6.6.1. Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номіналь-
ною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номі-
нальної вартості)):

на біржах ціна укладання договорів з першими власниками облігацій встанов-
люється в залежності від попиту та пропозиції, але укладання договорів з перши-
ми власниками облігацій відбувається за ціною, не меншою за номінальну вар-
тість облігацій.

6.6.2. Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна 
валюта):

оплата за придбані облігації резидентами та нерезидентами здійснюється в 
національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточ-
ний рахунок Емітента.

6.6.3. Найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який 
вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у націо-
нальній валюті та іноземній валюті,  окремо вказуються номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валютах):

оплата вартості облігацій резидентами та нерезидентами при укладанні до-
говорів з першими власниками облігацій, здійснюється на поточний рахунок Емі-
тента №26009301043401 в АТ «Укрбудінвестбанк» МФО 380377.
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6.6.4. Строк оплати облігацій:
оплата вартості облігацій резидентами та нерезидентами при укладанні до-

говорів з першими власниками облігацій, здійснюється протягом строку укладан-
ня договорів з першими власниками облігацій відповідно до укладеного договору 
купівліпродажу облігацій (біржового контракту).

6.7. Відомості про андерайтера (якщо емітент користується його послугами 
щодо розміщення облігацій цього випуску): повне найменування; код за ЄДРПОУ; 
місцезнаходження; номери телефонів та факсів; номер і дата видачі ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку  діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме, андерайтингу; реквізити договору (попереднього до-
говору) з андерайтером (номер, дата укладення):

укладення договорів з першими власниками облігацій здійснюється без за-
лучення андеррайтера.

6.8. Відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати 
публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщен-
ня облігацій):

повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна 
фондова біржа» (код за ЄДРПОУ: 20064500, зареєстроване Голосіївською район-
ною у місті Києві державною адміністрацією 03.07.1997; місцезнаходження: 01033 
м. Київ, вул. Саксаганського, 36В, 5 (п’ятий поверх); номери телефонів та факсів: 
Тел./факс: 4905788, 4905789, 4905786; номер і дата видачі ліцензії на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку  діяльності з організації тор-
гівлі на фондовому ринку: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
організації торгівлі на фондовому ринку серія АВ №581146 від 05.04.2011).

6.9.Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депо-

зитарій України» (місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буди-
нок  17/8; код за ЄДРПОУ: 30370711, Шевченківська районна в місті Києві дер-
жавна адміністрація, 17.05.1999); 

реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цін-
них паперів (номер, дата укладення): Емітент користується послугами щодо депо-
зитарної діяльності на основі Договору про обслуговування емісії цінних паперів 
№  Е5005 від 27.12.2012 та заявкою про приєднання № ОВ410 вiд 21.10.2013.

6.10. Відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників 
іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних 
паперів):

повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депо-
зитарій України»(далі  Центральний депозитарій) (місцезнаходження: 04071, 
м.  Київ, вул. Нижній Вал, будинок 17/8; код за ЄДРПОУ: 30370711, Шевченківська 
районна в місті Києві державна адміністрація, 17.05.1999); 

реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (но-
мер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору): Емітент 
користується послугами щодо депозитарної діяльності на основі Договору про 
обслуговування емісії цінних паперів № Е5005 від 27.12.2012 та заявкою про 
приєднання № ОВ410 вiд 21.10.2013.

Номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку  депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначають-
ся у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників імен-
них цінних паперів, є депозитарна установа): Центральний депозитарій  юридич-
на особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно 
до Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, 
установлених Законом України «Про депозитарну систему України». Акціонерне 
товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку 
Правил Центрального депозитарію.

01.10.2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було 
зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством «Національний депо-
зитарій України» Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення 
Комісії від 01.10.2013 №2092).

7. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, 
у разі визнання емісії облігацій недійсною:

Емітент персонально повідомляє перших власників цінних паперів про визна-
ння реєструвальним органом емісії цих цінних паперів недійсною та повертає 
першим власникам гроші, що надійшли як плата за розміщені облігації, а Покупці 
зобов’язані повернути Емітенту цінні папери, емісія яких визнана недійсною, 
шляхом перерахування на рахунок Емітента відкритий у Центральному депози-
тарії, в порядку та строк, визначені проспектом емісії цінних паперів.

Строк повернення внесків не може перевищувати шести місяців з дня прийняття 
реєструвальним органом рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною.

8. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, 
у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення догово-
рів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення 
облігацій:

у разі не затвердження Емітентом у встановлені строки результатів укладення 
договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, Емі-
тент зобов’язаний повернути власникам облігацій гроші, що надійшли як оплата 
за розміщені цінні папери, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку, а 
Покупці зобов’язані повернути Емітенту цінні папери шляхом перерахування на 
його рахунок, відкритий у Центральному депозитарії, в строк не більше шести 
місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладання догово-
рів з першими власниками облігацій.

9. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та 
копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення та-
ких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі 
прийняття рішення про приватне розміщення облігацій): Товариство здій-
снює публічне розміщення іменних цільових облігацій.

Повідомлення про випуск облігацій буде здійснене шляхом опублікування за-
реєстрованого проспекту емісії облігацій у повному обсязі в офіційному друкова-
ному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (згідно 
ст.  30 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок»).

10. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у 
разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначен-
ням:

перелік осіб відсутній у зв’язку з прийняттям рішення про публічне розміщен-
ня облігацій. 

11. Умови та дата закінчення обігу облігацій:
власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти і не-

резиденти України, згідно з чинним законодавством України без будьяких обме-
жень. 

Відчуження облігацій власниками цих облігацій протягом строку їх обігу здій-
снюється на позабіржовому ринку, біржах та в позабіржових торгівельно
інформаційних системах, Лотами облігацій. Облігації вільно обертаються на фон-
довому ринку протягом усього строку їх обігу.

За кожним об’єктом нерухомості (квартирою) Емітент закріплює Лот облігацій. 
Розмір Лоту – кількість облігацій у Лоті пропорційна загальній площі об’єкту не-
рухомості (квартири), визначеної в проектній документації на відповідний об’єкт 
нерухомості (квартиру). Номер, розмір Лоту та його характеристики визначають-
ся Емітентом в Договорі про участь у будівництві.

В разі відчуження Лоту облігацій попередній власник такого Лоту облігацій 
втрачає право на отримання у власність закріпленого за ним об’єкту нерухо-
мості (квартири). Відчуження облігацій допускається виключно Лотом облігацій, 
який є неподільним. Відчуження Лоту облігацій на користь інших осіб під час 
строку обігу цих облігацій на ринку зобов’язує продавця Лоту облігацій розірва-
ти відповідний Договір про участь у будівництві шляхом укладення додаткової 
угоди з Емітентом, а нового власника Лоту облігацій, укласти в день укладення 
договору купівліпродажу облігацій, відповідний Договір про участь у будівни-
цтві з Емітентом.

Початок обігу облігацій дозволяється з дня наступного за днем реєстрації На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку України звіту про ре-
зультати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облі-
гацій, про що буде додатково повідомлено шляхом публікації зареєстрованого 
звіту про результати розміщення облігацій у тому самому офіційному друковано-
му виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був 
опублікований Проспект емісії цих облігацій.
Серія Дата закінчення обігу
H 30.12.2016
I 30.12.2016
J 30.12.2016

Емітент облігацій може прийняти рішення про продовження визначених Про-
спектом емісії строків обігу та погашення облігацій у разі викупу ним усієї серії 
облігацій або письмової згоди на продовження таких строків усіх власників такої 
серії облігацій.

12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
12.1. Випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій: 
викуп Емітентом облігацій у власників передбачений за згодою сторін.
Власник Лоту облігацій протягом строку обігу облігацій має право, за своєю 

ініціативою, надати Лот облігацій Емітенту для його викупу, а Емітент розглядає 
можливість прийняття такого Лоту облігацій для викупу.

Для розгляду Емітентом питання викупу Лоту облігацій за ініціативою власни-
ка облігацій, власник облігацій повідомляє Емітента про свій намір надати Лот 
облігацій Емітенту для викупу. Таке повідомлення має містити:

а. Для юридичних осіб: найменування; П.І.Б. особи, уповноваженої діяти від імені 
юридичної особи, з вказівкою на посаду та документ, що надає їй такі повноваження; 
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців; 
адреса місцезнаходження, поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, 
адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здій-
снення платежів; номер Лоту облігацій; кількість облігацій, яку особа пред’являє для 
викупу, серія та порядкові номери таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу 
придбання (набуття) (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення 
права власності на облігації у власника облігацій); оригіналів чи нотаріальних копій 
документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права влас-
ності на облігації; ціну викупу облігацій; підпис уповноваженої особи власника обліга-
цій; оригінал чи нотаріальна копія виписки про стан рахунку в цінних паперах, що є 
підтвердженням права власності на Лот облігацій; у разі підписання заяви представ-
ником (посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов’язковим 
додаванням як додатків оригінального примірнику такого документу або його нотарі-
ально посвідченої копії). Повідомлення обов'язково має містити відбиток печатки влас-
ника облігацій та підпис уповноваженого органу/особи (з посиланням на документ, на 
підставі якого діє такий уповноважений орган/особа). Якщо представник власника об-
лігацій є юридичною особою, повідомлення має містити відбиток печатки такого пред-
ставника та підпис уповноваженого органу/особи представника (з посиланням на до-
кумент, на підставі якого діє такий упов новажений орган/особа).

б. Для фізичних осіб: П.І.Б.; паспортні дані (серія та номер паспорта, орган, 
що видав, дата видачі); довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової 
картки платника податків; адреса місця реєстрації та адреса фактичного місця 
проживання, поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, адреса 
електронної пошти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здій-
снення платежу; номер Лоту облігацій; кількість облігацій, яку особа пред'являє 
для викупу, серія та порядкові номери таких облігацій; ціну придбання облігацій 
та підставу придбання (набуття) (посилання на відповідний правочин, що призвів 
до виникнення права власності на облігації у власника облігацій); оригіналів чи 
нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою 
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виникнення права власності на облігації та повну оплату облігацій; ціну викупу 
облігацій; підпис власника облігацій чи його представника, у разі підписання за-
яви представником – посилання на документ, на підставі якого діє такий пред-
ставник, з обов'язковим додаванням як до датку оригінального примірнику такого 
документу або його нотаріально посвідченої копії); оригінал чи нотаріальна копія 
виписки про стан рахунку в цінних паперах, що є підтвердженням права власнос-
ті на Лот облігацій; Якщо представник власника облігацій є юридичною особою, 
повідомлення має містити відбиток печатки такого представника та підпис упо-
вноваженого органу/особи представника (з посиланням на документ, на підставі 
якого діє такий уповноважений орган/особа).

Подання повідомлень Емітенту здійснюється власником облігацій особисто 
або уповноваженим представником за адресою: 02068, м. Київ, вул. драгома-
нова, 17, тел. (044) 499 22 85, 

ТОВ НВф «СТРОмКОмПЛЕКТ».
В разі недотримання власником облігацій вимог до повідомлення про намір 

надати облігації для викупу та його подання, що вказані в Проспекті емісії облігацій, 
Емітент має право повернути повідомлення з доданими документами для усунен-
ня недоліків. Емітент розглядає повідомлення власника облігацій та приймає рі-
шення щодо викупу облігацій не пізніше 60 календарних днів від дати отримання, 
оформленого належним чином, повідомлення від власника облігацій.

12.2.Порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій:
рішення щодо викупу облігацій (згода або незгода Емітента) приймається за-

гальними зборами учасників Емітента. Про прийняте рішення і дату прийняття 
такого рішення Емітент повідомляє власника облігацій письмово за адресою, 
вказаною в повідомленні власника облігацій, або врученням повідомлення влас-
никові облігацій під розписку в отриманні. 

Обов’язковий викуп облігацій за зверненням власників облігацій до Емітен-
та  – непередбачений. У разі згоди Емітента на викуп облігацій у власника таких 
облігацій, викуп облігацій здійснюється Емітентом протягом 90 календарних днів 
від дати прийняття загальними зборами учасників Емітента рішення про викуп 
облігацій за договором купівліпродажу, що укладається з власником облігацій.

У разі 100% викупу облігацій загальними зборами учасників Емітента може 
бути прийнято рішення про анулювання викуплених облігацій.

В строки, вказані в договорі купівліпродажу облігацій, власник облігацій надає 
Депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахуван-
ня Лоту облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує грошові 
кошти в строки та на умовах, вказаних в договорі купівліпродажу облігацій.

Емітент має право за власною ініціативою протягом строку обігу облігацій на 
підставі рішення загальних зборів учасників Емітента, при згоді власника обліга-
цій, здійснити викуп облігацій.

В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою пропозицію 
викупити облігації шляхом (на вибір Емітента) опублікування оголошення в офі-
ційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку або письмовим повідомленням на адресу власника облігацій. 

При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо викупу Лоту облігацій Емі-
тентом, власник облігацій повинен звернутися до Емітента для укладення дого-
вору купівліпродажу Лоту облігацій протягом 45 календарних днів від дати роз-
міщення Емітентом оголошення про викуп у вказаному вище виданні або 
отримання повідомлення Емітента про викуп. Викуп облігацій у такому випадку 
здійснюється протягом 90 календарних днів від дати розміщення оголошення у 
вказаному виданні або отримання повідомлення від Емітента, за договором 
купівліпродажу облігацій, що укладається Емітентом з власником облігацій.

В строки, вказані в договорі купівліпродажу облігацій, власник облігацій надає 
Депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахуван-
ня Лоту облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує грошові 
кошти в строки та на умовах, вказаних в договорі купівліпродажу облігацій.

12.3. Порядок встановлення ціни викупу облігацій: Емітент викуповує Лот об-
лігацій за договірною вартістю. У разі такого викупу ціна облігацій не може бути 
меншою ніж номінальна вартість облігацій.

12.4.Строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для вику-
пу:

у разі згоди Емітента на викуп облігацій у власника таких облігацій, викуп об-
лігацій здійснюється Емітентом протягом 90 календарних днів від дати прийняття 
Загальними зборами учасників Емітента рішення про викуп облігацій за догово-
ром купівліпродажу, що укладається з власником облігацій.

У разі викупу облігацій у їх власників за ініціативою Емітента, викуп облігацій 
здійснюється Емітентом протягом 90 календарних днів від дати розміщення ого-
лошення офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку або отримання повідомлення від Емітента за договором 
купівліпродажу, що укладається з власником облігацій.

13. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі при-
йняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій): 
порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями не встановлюється та не 
виплачується у зв’язку з публічним розміщення іменних цільових забезпечених 
облігацій.

14. Порядок погашення облігацій:
14.1. дати початку і закінчення погашення облігацій: погашення облігацій здій-

снюватиметься в такі строки:
п/н Серія дата початку погашен-

ня
дата закінчення 

погашення
1. H 31.12.2016 31.03.2017
2. I 31.12.2016 31.03.2017
3. J 31.12.2016 31.03.2017

14.2. умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення 
про розміщення цільових облігацій): 

одна облігація серії H, серії I та серії J надає право на отримання 0,01 (однієї 

сотої) квадратного метру загальної площі обраного і закріпленого за власником 
Лоту облігацій, відповідно до чинного Договору про участь у будівництві, об’єкту 
нерухомості (квартири) у житловому будинку з вбудованоприбудованими примі-
щеннями загальноміського користування та підземними автостоянками на 
вул.  Горького, 34Б – Саксаганського, 37Д у Голосіївському районі м. Києва.

Погашення відповідної серії облігацій можливе лише за умови пред’явлення 
Емітенту Лоту облігацій в кількості, що розраховується як загальна площа квар-
тири в квадратних метрах (з точністю до однієї сотої) помножена на сто та чинно-
го Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості. 

Отримання приміщень (квартир), зазначених у відповідних Договорах про 
участь в будівництві об’єкту нерухомості, власниками облігацій відбувається 
шляхом передачі відповідного приміщення (квартири) власнику за актом 
прийманняпередачі об’єкту нерухомості та передачі документів, необхідних для 
подальшого оформлення права власності на відповідне приміщення (квартиру) в 
залежності від кількості облігацій.

Погашення облігацій здійснюватиметься Емітентом за наступною адресою:
02068, м. Київ, вул. драгоманова, 17, тел. (044) 499 22 85, відділ продажу 

ТОВ НВф «СТРОмКОмПЛЕКТ».
Після прийняття Об’єкта будівництва в експлуатацію Емітент, засобами вка-

заними в Договорі про участь у будівництві, інформує про це власників Лотів об-
лігацій та повідомляє їм, отримані від відповідних органів дані щодо фактичної 
загальної площі об’єктів нерухомості (квартир). Погашення облігацій серії H, се-
рії  I та серії J відбувається шляхом надання за актом прийманняпередачі об’єкту 
нерухомості відповідного приміщення (квартири) власнику Лоту облігацій відпо-
відної загальної кількості квадратних метрів квартири загальної площі об’єкту не-
рухомості (квартири), обраної власником Лоту облігацій та зазначеної у відповід-
ному Договорі про участь у будівництві. 

Термін пред’явлення облігацій власниками до погашення не повинен бути пізні-
шим дати закінчення погашення вказаної в п. 14.1. цього Проспекту емісії облігацій. 
Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депози-
тарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Погашення забезпечуєть-
ся на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депози-
тарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення 
облігацій (далі – Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на під-
ставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством 
про депозитарну діяльність. При погашенні облігацій власник повинен протягом 
строку погашення облігацій здійснити дії щодо переказу Лоту облігацій з власного 
рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в Центральному депозитарії. Якщо 
початок погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановле-
ний чинним законодавством України, початок погашення облігацій переноситься 
на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.

Після переказу облігацій власник Лоту облігацій та Емітент підписують на-
ступні документи:

1. Акт пред’явлення цінних паперів до погашення.
2. Акт про погашення цінних паперів.
3. Акт прийманняпередачі об’єкту нерухомості відповідного приміщення 

(квартири). 
Подальше оформлення документів на право власності на об’єкт нерухомості 

(квартиру) здійснюється відповідно до чинного законодавства. Обов’язки Емітен-
та щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписан-
ня з власником Лоту облігацій акту прийманняпередачі об’єкту нерухомості 
(квартири), визначеного в Договорі про участь у будівництві. Оформлення права 
власності на отримання об’єкта нерухомості (квартири) здійснюється власником 
своїми силами та за власний рахунок. 

У Договорі про участь у будівництві, що укладається між Емітентом та влас-
ником Лоту облігацій при набутті у власність Лоту облігацій, вказується що:

а. у випадку, якщо після здачі Об’єкту будівництва в експлуатацію за резуль-
татами технічної інвентаризації, загальна площа об’єкта нерухомості (квартири) 
буде більшою, ніж зазначено у Договорі про участь у будівництві, власник Лоту 
облігацій зобов’язаний сплатити Емітенту таку різницю грошовими коштами у по-
рядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві. 

б. У випадку, якщо після здачі Об’єкту будівництва в експлуатацію за результа-
тами технічної інвентаризації, загальна площа об’єкта нерухомості (квартири) буде 
меншою, ніж зазначено у Договорі про участь у будівництві, Емітент зобов’язаний 
відшкодувати власнику Лоту облігацій таку різницю грошовими коштами у порядку, 
встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві. 

У разі, якщо на момент погашення власниками Лоту облігацій будуть декілька 
осіб, то при погашенні такого Лоту облігацій такі власники зобов’язані спільно 
пред’явити до погашення Лот облігацій та отримати об’єкт нерухомості (квартиру) 
у спільну часткову власність.

У разі відсутності у власника Договору про участь у будівництві об’єкту неру-
хомості при пред’явленні облігацій до погашення Емітент має право на свій роз-
суд визначити об’єкт нерухомості, не закріплений за іншою особою, відповідно до 
кількості облігацій, що буде переданий власнику Лоту облігацій, як виконання 
зобов’язань Емітента.

14.3. Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, 
у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі при-
йняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій): виплата номі-
нальної вартості облігації не передбачена у зв’язку з прийняттям рішення про 
публічне розміщення іменних цільових забезпечених облігацій. 

14.4. Можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) 
облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про 
прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) обліга-
цій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який 
облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення):

у разі, якщо прийняття в експлуатацію Об’єкта будівництва, буде здійснено 
раніше дати початку погашення облігацій, загальні збори Учасників Емітента при-
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ймають рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Емітент, засобами 
вказаними в Договорі про участь у будівництві, інформує власників облігацій про 
прийняття Об'єкта будівництва в експлуатацію та про дострокове погашення ви-
пуску облігацій шляхом надсилання персональних повідомлень та здійснення 
оголошення в офіційних виданнях Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, у яких був опублікований Проспект емісії цих облігацій, та у місцевій 
пресі. Власники облігацій сповіщаються не пізніше ніж за 10 календарних днів до 
початку дострокового погашення випуску облігацій.

У цьому разі Емітент встановлює новий термін пред'явлення облігацій серії H, 
серії I та серії J до погашення, та повідомляє власників та інших зацікавлених 
осіб вищевказаними способами. У разі прийняття рішення про дострокове пога-
шення випуску облігацій Емітент встановлює нову (дострокову) дату початку та 
закінчення пред’явлення облігацій до погашення. Строк дострокового погашення 
облігацій не повинен перевищувати 1 (один) рік з дати початку дострокового по-
гашення облігацій. Послідовність дій при достроковому погашенні випуску обліга-
цій такі ж самі, як і при їх запланованому погашенні.

14.5. Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників 
(порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про 
дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни до-
строкового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені 
для дострокового погашення):

можливість дострокового погашення облігацій серії H, серії I та серії J за ви-
могою їх власників не передбачається, оскільки погашення цільових облігацій, 
що випускаються, здійснюється шляхом передачі у власність власнику облігацій 
відповідної кількості квадратних метрів квартири відповідно до кількості обліга-
цій, визначених у Договорі про участь у будівництві.

14.6. Дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашен-
ня (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:

у разі, якщо власник Лоту облігацій у визначений Проспектом емісії облігацій 
термін не перерахував Лот облігацій, що підлягають погашенню (достроковому 
погашенню), зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних 
паперах Емітента або перерахував, але не підписав акт прийманняпередачі від-
повідного приміщення (квартири), то погашення облігацій шляхом отримання від-
повідного об’єкту нерухомості (квартири) здійснюється за особистим зверненням 
власника Лоту облігацій або повноважних представників власника Лоту облігацій 
до Емітента протягом місяця з дати закінчення погашення випуску облігацій за 
адресою: 02068, м. Київ, вул. драгоманова, 17, тел. (044) 499 22 85, відділ 
продажу ТОВ НВф «СТРОмКОмПЛЕКТ».

Після настання цього терміну Емітент звільняється від обов’язку передати 
власнику Лоту облігацій відповідний об’єкт нерухомості (квартиру). Такий об’єкт 
нерухомості (квартира) може бути відчужений Емітентом на свій розсуд. В цьому 
випадку відшкодування вартості Лоту облігацій здійснюється грошовими кошта-
ми за номінальною вартістю облігацій, після особистого звернення власника об-

лігацій із заявою про отримання відповідної суми коштів та документів, що по-
свідчують особу. Кошти, що підлягають сплаті, депонуються Емітентом на 
власному рахунку протягом строку, визначеного чинним законодавством.

15. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в 
разі оголошення ним дефолту:

у випадку неспроможності Емітента виконати зобов’язання у строк погашення, 
встановлений даним Проспектом емісії, Емітент за рішенням свого вищого органу 
управління протягом 20 днів, як стало відомо Емітенту про такий випадок, оголо-
шує дефолт шляхом публікації оголошення про свою неплатоспроможність в офі-
ційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку не пізніше двох робочих днів після прийняття відповідного рішення.

В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених 
чинним законодавством, у тому числі процедур відновлення платоспроможності, 
визначених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом», а Страховик  діє відповідно до умов Договору 
добровільного страхування фінансових ризиків № 0502/161 від 30.03.2015.

16. Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій 
перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про роз-
міщення звичайних (незабезпечених) облігацій)* Застереження: обсяг випуску 
облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента. 

17. Інші відомості* Обіг облігацій здійснюється в бездокументарній формі на 
рахунках у цінних паперах, що відкриті в Депозитарній установі. Право власності 
на придбаний Лот облігації виникає з моменту зарахування такого Лоту на рахунок 
у цінних паперах нового власника облігацій в Депозитарній установі та підтверджу-
ється випискою з цього рахунку, яка надається Депозитарною установою.

18. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розгля-
датися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність 
відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску 
та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи:

Від емітента:
 В.о. генерального директора  ____________  О.П. Ралко
  (посада)  (підпис) М.П.  (прізвище, ім’я, по батькові)
 Головний бухгалтер  ____________  О.В.Смірнова
  (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові)
Від аудитора:
 Директор ПАФ «Олександр і К»  ____________  О.В.Пальніков
  (посада)  (підпис) М.П.  (прізвище, ім’я, по батькові)
Від фондової біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне 

розміщення облігацій:
ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа»
 ____________  ____________  ____________ 
  (посада)  (підпис) М.П.  (прізвище, ім’я, по батькові)

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 
«АКТРАНС», 05475162, вул. Оранже-
рейна,1, м.Київ, Шевченкiвський, 04112, 
Україна, (044) 4838409

2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформа-
ції у загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

07.04.2015 р.

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

http://aktrans.pat.ua/

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

ТОВ «ЮрхолдiнгАудит», 32736376

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів  чергові. Дата 
проведення: 24.03.2014 року. Кворум зборів: 93% до загальної кількості 
голосів. На чергових загальних зборах розглядались такi питання 
порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та 
секретаря зборiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв. 
3. Розгляд та затвердження Звiту голови Правлiння про результати 
фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 4. Розгляд та затвер-
дження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати 
фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 6. Про 
розподiл прибутку ( покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2013 роцi. 

7. Прийняття рiшення про викуп заставного майна будiвлi «корпус КПП» 
Публiчним акцiонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» в 
рахунок погашення заборгованостi перед ним, з подальшою передачею 
будiвлi в фiнансовий лiзинг ПАТ «АКТРАНС». Результати розгляду 
питань порядку денного чергових загальних зборiв: по першому – друго-
му питаннях рiшення прийнято одностайно, по третьомусьомому 
питаннях рiшення прийнято 99,9% голосуючих акцiй.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за звiтний та попереднiй перiод 
не нараховувались та не виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 13028 13652
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4121 4286
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3 135
Сумарна дебіторська заборгованість 284 575
Грошові кошти та їх еквіваленти 39 41
Власний капітал 544 26
Статутний капітал 884 884
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 340 858
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 11680 12389
Поточні зобов'язання і забезпечення 804 1237
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,15 0,04

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

0,15 0,04

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3534343 3534343
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 
«АК-ТРАНС»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКОЛОГІЯ» 

( код ЄДРПОУ 02173816) повідомляє про скликання чергових загаль-
них зборів акціонерів ( далі – Збори), які відбудуться 20  травня 
2015 року о 10 – 00 годині у приміщенні актового залу за адресою : 
м.  Чернігів, вул. Попова, 2-А.

Порядок денний:
1. Розгляд проміжного ліквідаційного балансу Публічного акціонерно-

го товариства «ЕКОЛОГІЯ» , складеного ліквідаційною комісією, його 
затвердження.

2. Про прийняття рішення по наслідках розгляду проміжного ліквіда-

ційного балансу Публічного акціонерного товариства «ЕКОЛОГІЯ», 
складеного ліквідаційною комісією.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 900 до 950 у день про-
ведення зборів за місцем їх проведення. Для реєстрації акціонерам 
необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів окрім паспорта – 
належним чином оформлену довіреність. З документами, пов’язаними 
з порядком денним загальних зборів можна ознайомитись з 10 00 до 
1100 у робочі дні у приміщенні ПАТ «ЕКОЛОГІЯ» за адресою : м. Чер-
нігів, вул.Попова, 2А. Довідки за тел.  0503879902.

Дата складання реєстру акціонерів 15 травня 2015 року.
Голова ліквідаційної комісії
ПАТ «ЕКОЛОГІЯ»  Потапова С.м.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ «БЛАГО»СТРАХОВА КОМПАНІЯ» 18
2. ПРАТ «ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В. ФРУНЗЕ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» 27
3. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16364 27
4. ПРАТ АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ 34
5. ПАТ АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» 45
6. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 23
7. ПРАТ АЗОВКАБЕЛЬ 28
8. ПАТ АЗОВМАШ 48
9. ПАТ АКТРАНС 66
10. ПАТ АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАВОД «САДА» 38
11. ПАТ АКЦЕНТ–БАНК 31
12. ПРАТ АСНОВА ХОЛДИНГ 15
13. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 16
14. ПРАТ БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ 31
15. ПРАТ БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА 32
16. ПРАТ БУДАРТ 23
17. ТОВ БУДЕВОЛЮЦІЯ 20
18. ПРАТ БУДІВЕЛЬНОМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №5 10
19. ПРАТ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ВИСОКИЙ ЗАМОК» 20
20. ПРАТ ВИРОБНИЧОКОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АС» 41
21. ПРАТ ВИСОКОГІРНЕ 18
22. ПРАТ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» 10
23. ПАТ ВІДРОДЖЕННЯ 19
24. ПРАТ ГАЙДАРІВЕЦЬ 48
25. ПАТ ГАЛАНТІНДУСТРІ 14
26. ПРАТ ГЕОПОЛІС 53
27. ПРАТ ГОРИЗОНТ 29
28. ПАТ ДАВИДІВ 47
29. ПРАТ ДЕВОН 11
30. ПАТ ДІВІ БАНК 45
31. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №9 34
32. ПАТ ЕКОЛОГІЯ 67
33. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 29
34. ПРАТ ЕЛАН 28
35. ПАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ10 22
36. ПРАТ ЕЛСІТОН 28
37. ПРАТ ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ 18
38. ПРАТ ЕР ЛІКІД ЄНАКІЄВЕ 9
39. ПАТ ЕСМА 18
40. ПАТ ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС 33
41. ПАТ ЄВРАЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО 36
42. ПАТ ЄВРАЗ СУХА БАЛКА 35
43. ПАТ ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО 52
44. ПРАТ ЗАВОД ЗБК ІМ.С.КОВАЛЬСЬКОЇ 26
45. ПРАТ ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО УСТАТКУВАННЯ 29
46. ПАТ ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 44
47. ВАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО 30
48. ПАТ ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ 22
49. ПАТ КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» 53
50. ПАТ КІРОВОГРАДАВТОТРАНС 38
51. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555 34
52. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ» 53
53. ТОВ КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА 20
54. ПРАТ КОРНИНСЬКИЙ КАР’ЄР «ЛЕОПАРД» 27
55. ПРАТ КОТЕЛЕВСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО АГРОХІМІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СІЛЬГОСПХІМІЯ» 17
56. ПАТ КРИВОРІЖІНДУСТРБУД 40
57. ПРАТ КУРОРТГОТЕЛЬ 20
58. ПАТ ЛЮБОТИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 11
59. ПАТ МЕДПРОМПРОЕКТ 15
60. ЗАТ МЕЛІТОПОЛЬСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 31
61. СП ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ 42
62. ПАТ НАУКОВОВИРОБНИЧА ФІРМА «ФЕРОКЕРАМ» 11
63. ПАТ НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОАВТОМАТ 24
64. ПРАТ НАУКОВОТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «СПЕКТРТ» 43
65. ПАТ НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ 12
66. ТОВ НВФ «СТРОМКОМПЛЕКТ» 54
67. ПРАТ ОБРІЙ 42
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68. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 24
69. ПАТ ОДЕСААВТО 25
70. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 51
71. ПАТ ОКСІ БАНК 50
72. ПРАТ ОЛЕКСІЇВСЬКЕ 40
73. ПРАТ ОЛЬШАНИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 40
74. НАСК ОРАНТА 14
75. ТОВ П В І 28
76. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №171 23
77. ПРАТ ПЕТРОСТАЛЬ 30
78. ПАТ ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 13
79. ПРАТ ПІДГУР’ЇВСЬКЕ 21
80. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ» 51
81. ПАТ ПОЛТАВСЬКЕ 20
82. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1 19
83. ПАТ ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ» 24
84. ПАТ ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ЯСЕН» 29
85. ПАТ ПРОКРЕДИТ БАНК 19
86. ПРАТ ПРОМЗАПАЛ 23
87. ПРАТ РАДИВИЛІВСЬКЕ РЕМОНТНОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 38
88. ПРАТ РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО «ІНВЕСТ РЕЙТИНГ» 40
89. ТОВ СВГ ПЛЮС 43
90. ПРАТ СНІГУРІВСЬКА МАШИНОТЕХНОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ 21
91. ПРАТ СОЦІАЛЬНА СФЕРА 38
92. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №501 32
93. ПАТ СПЕЦЛІСМАШ 21
94. ВАТ СПМК523 41
95. ПРАТ СТАВИЩЕНСЬКЕ РТП 47
96. ПРАТ СТРАХОВА ГРУПА «Ю.БІ.АЙ» 46
97. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКВ ГАРАНТ» 8
98. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІОПОЛІС» 28
99. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА» 53

100. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРПЛЮС» 28
101. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОМИСЛОВА» 12
102. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕНОМЕ» 11
103. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛІС» 42
104. ПРАТ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ 30
105. ПРАТ ТЕРМІНАЛ 53
106. ПРАТ ТЕРМІНАЛМ 17
107. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛЕНА» 28
108. ПРАТ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» 21
109. ПАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» 32
110. ПАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» 52
111. ВАТ ТУРБОАТОМ 46
112. ПРАТ УКРІНПРО 31
113. ПРАТ УКРМЕДФАРМ 23
114. ПРАТ УКРПРОМТЕХСЕРВІС 23
115. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 38
116. ПАТ ФІНАНС БАНК 32
117. ПАТ ФІНБАНК 47
118. ПРАТ ФІРМА «АРСАНІЯ» 27
119. ПРАТ ФІРМА «ВЗУТТЯ» 17
120. ПРАТ ФІРМА «ЛІСОВА» 9
121. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА ПФТС 49
122. ПРАТ ХІМЕКСІ 51
123. ПРАТ ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ 39
124. ПРАТ ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА 45
125. ПАТ ШВЕЯ 48
126. ПРАТ ЮЖМОРМОНТАЖ 8
127. ВАТ ЯЦИНОВОСЛОБІДСЬКИЙ КАР’ЄР ПІСКУ 16

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційновидавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

генеральний директор 
Сер гій Гро мов

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
emi tent@vi do mos tissmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 15064
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
09.04.2015 р. 

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


