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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР повідомляє  
про результати свого засідання 

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку) оприлюднює результати засідання регуля-
тора фондового ринку, що відбулося 27 квітня 2015 року.

За результатами розгляду питань порядку денного 
прийняті такі рішення:
1. Про внесення змін до рішення НКЦПФР 
від 15.10.2013 №2407

прийнято 
рішення

2. Щодо участі довіреної особи у річних за-
гальних зборах акціонерів Публічного акці-
онерного товариства «Національний депо-
зитарій України», які призначені на 
28.04.2015 р. 

прийнято 
рішення

3. Щодо річних загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Наці-
ональний депозитарій України», які призна-
чені на 28.04.2015 р. 

прийнято 
рішення

4. Щодо призначення державного пред-
ставника на річних загальних зборах акціо-
нерів Публічного акціонерного товариства 
«Національний депозитарій України», які 
призначені на 28.04.2015 р.

прийнято 
рішення

ІНФоРмаЦІйНІ ПовІдомлеННя 
та НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

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

ставі підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013 
№  1283 «Про делегування повноважень територіальним 
органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13 серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 трав-
ня 2013 року за № 822/23354 (із змінами та доповнення-
ми), скасовано реєстрацію випуску акцій Прат «Біло-
руський автомобільний дім», 01133, м. Київ, 
вул. Щорса,  29, код за ЄДРПОУ: 32825717 - розпоря-
дження № 13-Цд-С-а від 27 квітня 2015 року.

НКЦПФР повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

товаРиСтвУ З оБмеЖеНоЮ вІдПовІдалЬНІС-
тЮ «СІРІУС КеПІтал меНедЖмеНт» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи: 33835679) ліцензію серії АГ 
№ 399420 від 29.11.2010 року на провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управлін-
ня активами інституційних інвесторів (діяльності з управ-
ління активами) – наказ № 93 від 21 квітня 2015 року.

28.04.2015 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.
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АРКА-
ДА», 19361386, м. Київ, р-н. Печерський, 01001, 
м. Київ, вул. Ольгинська,3, (044) 280-98-03, 
(044) 280-33-51

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

28.04.2015р.

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

www.arkada.ua /ua/top/32/public

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«АУДИТОРСЬКА ФIРМА «АНАЛIТИК-
ПАРТНЕРИ», 30555084

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

03.04.2014 року вiдбулися рiчнi Загальнi збори.
Перелiк питань, що розглядалися на Загальних 
зборах:
Порядок денний :
1. Обрання Голови та членiв лiчильної комiсiї та 
прийняття рiшення про припинення їх повнова-
жень. Обрання голови та секретаря Загальних 
зборiв акцiонерiв. Прийняття рiшення з процеду-
ри проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
Звiту Правлiння про результати роботи Банку за 
пiдсумками 2013 року i про основнi напрямки 
дiяльностi в 2014 роцi.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
Звiту Спостережної ради.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
Звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї.
5.Розгляд звiту та висновкiв зовнiшнього аудито-
ра. Затвердження заходiв за результатами роз-
гляду висновкiв аудиторської фiрми.
6.Затвердження рiчного звiту Банку (рiчних 
результатiв дiяльностi).
7.Про порядок розподiлу прибутку Банку за 2013 рiк.
8.Про внесення змiн та доповнень до Статуту 
Банку.
9.Про затвердження Положення про Загальнi збо-
ри акцiонерiв Банку.
10.Про затвердження Положення про Спостереж-
ну раду Банку.
11.Про затвердження Положення про Правлiння 
Банку.
12.Про припинення повноважень членiв Спосте-
режної ради.
13.Про визначення кiлькiсного складу Спостереж-
ної ради Банку.
14.Про обрання членiв Спостережної ради.
15.Про обрання Голови Спостережної ради.
16.Про обрання заступника Голови Спостережної 
ради.
17.Про затвердження умов договорiв з 
Головою,заступником та членами Спостережної 
ради,встановлення розмiру їх винагороди, обран-
ня (визначення) особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв. 
18.Про попереднє схвалення правочинiв, якi мо-
жуть вчинятись до наступних рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв в ходi поточної господарської 
дiяльностi, рiшення про укладення яких прийма-
ється Загальними зборами акцiонерiв.
19.Про сплату членських внескiв до Мiжнародної 
федерацiї адмiнiстраторiв пенсiйних фондiв 
(FIАР) за 2014 рiк.
За результатами голосування по 1 питанню по-
рядку денного:

Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд 
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати 
участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 2 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд 
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати 
участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 3 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд 
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати 
участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 4 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд 
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати 
участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 5 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд 
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати 
участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 6 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд 
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати 
участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 7 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд 
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати 
участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 8 питанню по-
рядку денного:

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво аКЦIоНеРНий КомеРЦIйНий БаНК «аРКада»
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Проголосували «За» бiльшiстю голосiв, що скла-
дає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, що ма-
ють право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (приймається бiльш як трьома 
чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй).
Питання приймається.
За результатами голосування по 9 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд 
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати 
участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 10 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд 
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати 
участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 11 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд 
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати 
участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 12 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд 
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати 
участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 13 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд 
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати 
участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 14 питанню по-
рядку денного:
Рiшення прийнято шляхом кумулятивного голосу-
вання. Обрано бiльшiстю голосiв членами Спо-
стережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» на трирiчний 
термiн: Ковальову Вiкторiю Iванiвну, Горкуненко 
Людмилу Миколаївну, Григор`єву Вiру Євгенiвну, 
Кошубську-Марiот Людмилу Семенiвну, Кравчен-
ка Василя Iвановича.
За результатами голосування по 15 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право прийма-
ти участь у голосуваннi по цьому питанню

(при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 16 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд 
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати 
участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 17 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 100% голосiв вiд 
кiлькостi присутнiх, що мають право приймати 
участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 18 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 79,8397% голосiв 
вiд їх загальної кiлькостi (приймається бiльш як 
50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi).
Питання приймається.
За результатами голосування по 19 питанню по-
рядку денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у За-
гальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, що складає 87,4839% голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх, що мають право приймати 
участь у голосуваннi по цьому питанню (при 
необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 1 голос вiд 
кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
Правлiння надавало пропозицiї Спостережнiй радi 
банку щодо перелiку питань порядку денного.

6. Інформація про дивіденди: Iнформацiю про дивiденди не включено до 
складу регулярної рiчної iнформацiї ПАТ АКБ «АРКАДА» в зв`язку з тим, 
що протягом звiтного року та протягом перiоду, що передував звiтному 
року рiшення про виплату дивiдендiв не приймались. 
В звiтному роцi було виплачено дивiдендiв на суму 85 гривень 69 копiйок 
згiдно рiшення Загальних зборiв АКБ «Аркада» вiд 04.04.2001 р.(Протокол 
№1). Протягом перiоду, що передував звiтному року дивiдендiв виплачено 
не було.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

звітний попередній
Усього активів: 2501736 2095933
Грошові кошти та їх еквіваленти: 116507 85970
Кошти в інших банках: 0 0
Кредити та заборгованість клієнтів: 2061667 1780715
Усього зобов’язань: 2183330 1785203
Кошти банків: 186033 205080
Кошти клієнтів: 1769524 1384803
Усього власного капіталу та частка меншості: 318406 310730
Статутний капітал: 231733 231733
Чистий прибуток/(збиток) 7675 425
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.):

0,03 0

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

0,03 0

Голова Правління     ______________               Паливода К.в. 
Пат аКБ «аРКада»          (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 
28.04.2015р. 

(дата) 
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публiчне акцiонерне товариство 
«Запорiзький кабельний завод», 
код за ЄДРПОУ 05755625
69093, м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2 
тел. (061) 701-79-79

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

29.04.2015

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

www.zkz.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «АЛЬЯНСАУДИТ», 
код за ЄДРПОУ 34829687

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство)
Вид Загальних зборів — чергові; дата проведення — 27.03.2014р.; кворум 
зборів 75,0847%.
Черговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства скликанi за iнiцiативою На-
глядової ради Товариства (протокол № 31/01-14 вiд 31 сiчня 2014 року). 
Згiдно зазначеного рiшення, затверджено наступний порядок денний 
зборiв (перелiк питань, що виносяться на голосування): 
1. Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та 
припинення їх повноважень.
2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2013 рiк, прийнят-
тя рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товари-
ства.
3. Розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан 
Товариства у 2013 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї 
товариства.
5. Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової 
звiтностi) Товариства за 2013 рiк.
6. Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi i 
планiв Товариства на 2014 рiк.
7. Прийняття рiшення про розподiл прибутку за пiдсумками господарської 
дiяльностi Товариства у 2013 роцi.
8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.
11. Прийняття рiшення про змiну кiлькiсного складу органiв управлiння То-
вариства.
12. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї статуту Товари-
ства та визначення осiб, яким надаються повноваження пiдписати нову 
редакцiю статуту вiд iменi Товариства.
13. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про 
загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький 
кабельний завод» та визначення осiб, яким надаються повноваження 
пiдписати нову редакцiю положення «Про загальнi збори акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» вiд 
iменi Товариства.
14. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про 
Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабель-
ний завод» та визначення осiб, яким надаються повноваження пiдписати 
нову редакцiю положення «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного 
товариства «Запорiзький кабельний завод» вiд iменi Товариства.
15. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про 
Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький ка-
бельний завод» та визначення осiб, яким надаються повноваження 
пiдписати нову редакцiю положення «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного 
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» вiд iменi Товари-
ства.
16. Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
17. Прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та 
встановлення розмiру їх винагороди.
18. Прийняття рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
19. Прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та 
встановлення розмiру їх винагороди.

20. Прийняття рiшення про обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради та 
Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення): 
1. З першого питання порядку денного: 
Обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 7 осiб. До складу лiчильної комiсiї 
обрати наступних осiб: Бойко С.В., Новоторов О.Л., Лагодюк Є.С., Слобо-
данюк О.М., Овденко Г.В., Арович М.Ю., Бука О.В.
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту завершення 
Зборiв.
2. З другого питання порядку денного: 
Прийняти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2013 рiк. 
Роботу Генерального директора Товариства у 2013 роцi визнати 
задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, осно-
вним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Това-
риства в цiлому.
3. З третього питання порядку денного: 
Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний 
стан Товариства у 2013 роцi. Роботу Наглядової ради у 2013 роцi визнати 
задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, осно-
вним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Това-
риства та акцiонерiв в цiлому.
4. З четвертого питання порядку денного: 
Прийняти до вiдома звiт та затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства за 2013 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2013 роцi визнати 
задовiльною.
5. З п'ятого питання порядку денного: 
Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2013 рiк.
6. З шостого питання порядку денного: 
Затвердити основнi напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2014 рiк.
7. З сьомого питання порядку денного: 
Прибуток, отриманий Товариством за пiдсумками господарської дiяльностi 
в 2013 роцi, залишити нерозподiленим.
8. З восьмого питання порядку денного: 
Згiдно частини 3 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», 
схвалити вчинення Товариством значних правочинiв протягом одного року 
з моменту прийняття цього рiшення, на наступних умовах: гранична сукуп-
на вартiсть кожного зi значних правочинiв — не бiльше еквiваленту 300 
(триста) мiльйонiв доларiв США на дату вчинення правочину; характер 
правочинiв — правочини, предметом яких є надання поруки банкiвським 
установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення кредитiв, позик, пере-
дання майна Товариства в iпотеку, заставу.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень 
про вчинення значних правочинiв згiдно умов, затверджених цим рiшенням, 
а також про визначення (погодження) будь-яких iнших умов значних 
правочинiв (в тому числi їх вартiсть), що будуть вчинятись Товариством 
вiдповiдно до умов цього рiшення.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень 
про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо 
пiдписання та укладення вищезазначених правочинiв.
9. З дев’ятого питання порядку денного: 
Припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства.
10. З десятого питання порядку денного: 
Припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. З одинадцятого питання порядку денного: 
Кiлькiсний склад Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства не 
змiнювати.
12. З дванадцятого питання порядку денного: 
Затвердити нову (п’яту) редакцiю статуту Публiчного акцiонерного товари-
ства «Запорiзький кабельний завод». Визначити Ляшенко Костянтина Бо-
рисовича — Секретаря зборiв та Тименко Юрiя Олексiйовича — Голову 
зборiв особами, яким надаються повноваження пiдписати нову (п’яту) 
редакцiю статуту вiд iменi Товариства.
13. З тринадцятого питання порядку денного: 
Затвердити нову редакцiю положення «Про загальнi збори акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод». Ви-
значити Ляшенко Костянтина Борисовича — Секретаря зборiв та Тимен-
ко Юрiя Олексiйовича — Голову зборiв особами, яким надаються повно-
важення пiдписати нову редакцiю положення «Про загальнi збори 
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний 
завод».
14. З чотирнадцятого питання порядку денного: 
Затвердити нову редакцiю положення «Про Наглядову раду Публiчного 
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод». Визначити Ля-
шенко Костянтина Борисовича — Секретаря зборiв та Тименко Юрiя 
Олексiйовича — Голову зборiв особами, яким надаються повноваження 
пiдписати нову редакцiю положення «Про Наглядову раду Публiчного 
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод».
15. З п’ятнадцятого питання порядку денного: 

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ЗаПоРIЗЬКий КаБелЬНий Завод»
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Затвердити нову редакцiю положення «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного 
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод». Визначити Ля-
шенко Костянтина Борисовича — Секретаря зборiв та Тименко Юрiя 
Олексiйовича — Голову зборiв особами, яким надаються повноваження 
пiдписати нову редакцiю положення «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного 
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод».
16. З шiстнадцятого питання порядку денного: 
Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осiб: 1. Компанiю 
TREGORY HOLDINGS LIMITED. 2. Публiчне акцiонерне товариство 
«Запорiжтрансформатор». 3. Компанiю ENERGY STANDARD INDUSTRIES 
LIMITED.
17. З сiмнадцятого питання порядку денного: 
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з чле-
нами Наглядової ради Товариства.
18. З вiсiмнадцятого питання порядку денного: 
Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства наступних осiб: 1.Линду 
Свiтлану Iванiвну. 2.Ткачука Юрiя Петровича. 3.Бланковського Анатолiя 
Кириловича.
19. З дев’ятнадцятого питання порядку денного: 
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з чле-
нами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
20. З двадцятого питання порядку денного: 
Обрати Генерального директора Товариства Мотренко О.В. особою, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами 
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства.
6. Інформація про дивіденди.
Інформація не надається в зв’язку з тим, що рішення щодо виплати 
дивідендів загальними зборами не приймалось.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 127875 114315
Основні засоби (за залишковою вартістю) 101765 92045
Довгострокові фінансові інвестиції 9968 9968
Запаси 5981 5683
Сумарна дебіторська заборгованість 462 492
Грошові кошти та їх еквіваленти 1353 205
Власний капітал 35356 34333
Статутний капітал 524 524
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 17162 19887
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 7635 6316
Поточні зобов’язання і забезпечення 84884 73666
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(1,57796) 0,01737

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

(1,57796) 0,01737

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10475535 10475535
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. основні відомості про емітента

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

Приватне акціонерне товариство 
«Мономах», 19421419, вул. 
Комунальна, 10, с.м.т. Велика 
Димерка, Броварський р-н, Київська 
обл, 07442, (044) 331-61-08

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

28.04.2015

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

www.monomakh.com.ua

4. П.І.Б. аудитора — фізичної 
особи — підприємця, яким проведе-
ний аудит фінансової звітності

Підприємець-аудитор Семененко 
Петро Федорович, 1696504154

5. Інформація про загальні збори: 29.04.2014, чергові. Порядок денний:  
1. Про обрання Лічильної комісії Товариства. 2. Про обрання Голови та Се-
кретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Генерального дирек-
тора про результати діяльності Товариства за 2013 рік та визначення планів 
діяльності Товариства на 2014 рік. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 
2013 рік. 5. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік. 6. Затвердження річного 
звіту Товариства за 2013 рік. 7. Про порядок розподілу прибутку (покриття 
збитків) Товариства за 2013 рік. 8. Обрання складу Органів Управління та 
посадових осіб Товариства. Пропозицій до порядку денного не надходило.
Збори відбулися. По всіх питаннях порядку денного прийняті рішення.
6. Інформація про дивіденди.

Рiшення про виплату дивiдендiв протягом звiтного та попереднього року 
не приймалось. Дивiденди не нараховувались та не виплачувались.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 116814 84992
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12038 13001
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 49277 28513
Сумарна дебіторська заборгованість 24421 15492
Грошові кошти та їх еквіваленти 1330 1
Власний капітал 36127 35014
Статутний капітал 28421 28421
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7476 6418
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 41502 25500
Поточні зобов’язання і забезпечення 39185 24478
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,3916 0,3884
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,3916 0,3884

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2842135 2842135
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «моНомах»

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 «УКРаЇНСЬКий 
IНСтитУт меБлIв» , 32344290,
вул. Польова, буд. 21, м. Київ, Солом'янський 
район, 03056, (044) 457-16-98

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

29.04.2015

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

www.uimebli.com.ua

РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе то-
ваРиСтво «ЮНІКоН», 23647276, 
О.Гончара, 28А, Дніпропетровськ, Жовтне-
вий, Днiпропетровська область, 49005, 
Україна, (056) 756 - 91 - 15

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

28/04/2015

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

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

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

Публiчне акцiонерне товариство «Київський 
дослiдно-механiчний завод», 05802810Київська, 
Києво-Святошинський, 08170, с.Вiта-Поштова, 
Набережна, 33 тел. (044)2510975,

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

30.04.2015

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

patkdmz.pat.ua

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

Аудиторська фірма ТОВ «Юрхолдінг-аудит», 
код:32736376

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

Збори відбулися 15 квітня 2014 року. Кворум — 
87,50%
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Обрання органiв рiчних 
Загальних зборiв Товариства, а саме: Голови та 
Секретаря Зборiв, лiчильної комiсiї.
Слухали: Голову Правлiння Хоменко В.В., який 
запропонував обрати Головою зборiв 
Хоменко В.В., обрати Секретарем зборiв 
Iванченко Н.М., Лiчильну комiсiю у складi: Голова 
лiчильної комiсiї: Пацьора К.М., Члени лiчильної 
комiсiї: Мiсячна Л.Г.,Губiн М.I.
ВИРIШИЛИ: Обрати Головою зборiв Хоменко В.В., 
обрати Секретарем зборiв Iванченко Н.М., 
Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної 
комiсiї: Пацьора К.М., Члени лiчильної комiсiї: 
Мiсячна Л.Г.,Губiн М.I.
2. Звiт Голови Правлiння про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2013рiк.
Слухали: Звiт Голови Правлiння про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2013рiк.
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт голови Правлiння 
про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу в 
2013рiцi.
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жаборов-
ського Сергiя Миколайовича, який надав звiт На-
глядової ради Товариства про результати 
дiяльностi у 2013 роцi.
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради То-
вариства про результати дiяльностi у 2013 роцi.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-
господарську дiяльнiсть Товариства за 2013рiк.
СЛУХАЛИ: Голову Ревiзiйної комiсiї Жаборовську 
Маргариту Сергiївну, яка надала звiт про показни-
ки фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства у 2013 роцi.
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 
2013 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради, звiту Голови Правлiння, 
звiту Ревiзiйної комiсiї.
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жаборов-
ського Сергiя Миколайовича, який надав звiт На-
глядової ради Товариства про результати 
дiяльностi у 2013 роцi та запропонував оцiнити 
роботу керiвних органiв Товариства,як доброю.
Iнших пропозицiй не надходило.
ВИРIШИЛИ: Оцiнити роботу керiвних органiв То-
вариства, як доброю.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2013рiк

СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Хоменко В.В., який 
пiдбив пiдсумки 2013 року та розказав про резуль-
тати дiяльностi Товариства в 2013 роцi, запропо-
нував Зборам затвердити фiнансову звiтнiсть То-
вариства за 2013 рiк.
Iнших пропозицiй не надходило.
ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт Товариства 
про результати дiяльностi у 2013 роцi.
7. Розподiл прибутку за 2013рiк.
СЛУХАЛИ: Голову наглядової ради Жаборовсько-
го С.М.,який запропонував прибуток в розмiрi 
457731 грн.спрямувати на виплату дивiдендiв.
ВИРIШИЛИ:
Прибуток Товариства спрямувати на виплату 
дивiдендiв.
8.Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 
2013 рiк.
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жаборов-
ського С.М., який запропонував Визначити за-
гальний розмiр дивiдендiв у виглядi грошових 
коштiв на одну акцiю в розмiрi 0,18 грн.
ВИРIШИЛИ: Затвердити загальний розмiр 
дивiдендiв у виглядi грошових коштiв на одну 
акцiю в розмiрi 0,18 грн.
9. Прийняття рiшення про припинення повнова-
жень членiв Наглядової ради Товариства в повно-
му складi
СЛУХАЛИ: Голову правлiння Хоменка В.В.,якiй 
запропонував припинити повноваження членiв 
Наглядової ради Товариства .
ВИРIШИЛИ: припинити повноваження Членiв На-
глядової ради .
10.Обрання членiв Наглядової радиТовариства 
та обрання особи. яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової 
ради.
СЛУХАЛИ:акцiонер Мурадян I.Р.запропонувала 
переобрати членiв наглядової ради у тому ж 
складi на новий строк, а голову правлiння Хомен-
ка В.В.обрати особою, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
ВИРIШИЛИ:Членiв Наглядової ради переобрати 
у тому ж складi на наступнi три роки, а Хомен-
ка  В.В.обрати особою, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами наглядової ради.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітньому
за 

простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 457731 0

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0,18 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 408218,21 0

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

15.04.2014

Дата виплати дивідендів 03.06.2014
Опис На загальних зборах акцiонерiв 15.04 2014 

року було прийняте рiшення про випла-
ту дивiдендiв за пiдсумками 2013 року , 
дата складання перелiку осiб,якi мають право 
на отримання дивiдендiв – 15.04.2014р.,дата ви-
плати з 03.06.2014 по 04.06.2014р., загаль-
на сума 457731 грн., строк виплати-15.10.2014р.
Акцiонерам були надiсланi повiдомлення про 
мiсце та дату отримання дивiдендiв . На зборах 
акціонерів, що відбулися 23.04.2015 року , було 
вирішено за пiдсумками 2014 року дивідендів 
не виплачувати.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «КиЇвСЬКий доСлIдНо-мехаНIЧНий Завод»
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Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3271 3449
Основні засоби (за залишковою вартістю) 190 229
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 86 955
Сумарна дебіторська заборгованість 760 33
Грошові кошти та їх еквіваленти 202 40
Власний капітал 3157 3380
Статутний капітал 636 636
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2521 2744
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 114 69

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.09241 0.17185

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

0.09241 0.17185

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2542950 2542950
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

Голова правління  хоменко в.в.

Річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МОТОР СIЧ», 14307794, пр. 
Моторобудівників, 15, м.Запоріжжя, 
Шевченківський р-н, Запорiзька 
область, 69068, тел.0617204211

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

28.04.2014

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

http://motorsich.com/rus/investors/
othetnost/reg_inform/

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

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

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 27.03.2014 року. Кво-
рум зборів: 70,55% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах 27 березня 2014 р.: 
1. Обрання лічильної комісії зборів. 
2.Звіт про роботу наглядової ради Товариства за 2013 рік. 
3.Про економічний стан АТ «МОТОР СІЧ» за 2013 рік, основні напрямки 
виробничої і фінансово-економічної діяльності Товариства на 2014 рік. За-
твердження річного звіту Товариства.
4.Звіт ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2013 році. 
5.Фактичне використання цільових фондів, утворених за рахунок прибут-
ку, розподіл чистого прибутку за підсумками 2013 року, формування і роз-
поділ прибутку за планом на 2014 рік. 
6.Зміни та доповнення Статуту АТ «МОТОР СІЧ», організаційної структу-
ри Товариства. 
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного: 
З першого питання порядку денного вирішили обрати лічильну комісію за-
гальних зборів у кількості 25 осіб; рішення прийняте 99,95% голосів. 
З другого питання порядку денного вирішили роботу Наглядової ради АТ «МО-
ТОР СІЧ» за 2013 рік визнати задовільною; рішення прийняте 99,95% голосів.
З третього питання порядку денного вирішили річний звіт АТ «МОТОР 
СІЧ» за підсумками виробничої та фінансово-економічної діяльності Това-
риства у 2013 році затвердити, затвердити стратегічні напрямки діяльнос-
ті Товариства на 2014 рік; рішення прийняте 99,89% голосів.
З четвертого питання порядку денного вирішили звіт ревізійної комісії за 
підсумками фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства 
в 2013 році затвердити; рішення прийняте 99,95% голосів.
З п’ятого питання порядку денного вирішили затвердити використання цільо-
вих фондів, утворених за рахунок прибутку, за підсумками роботи акціонерного 
товариства за 2013 рік у межах фактичних витрат у розмірі 345,1 млн.грн., під-
твердити доцільність витрат підприємства у 2013 році у суммі 573,1 млн.грн., 
направити на виплату дивідендів 24,9 млн.грн., частину вільного прибутку 2013 
року, що залишилася, направити на поповнення оборотніх активів підприєм-
ства для виконання довгострокових контрактів, збільшення тарифів та окладів, 
забеспечення стабільної роботи підприємства в існуючих фінансових умовах, 
затвердити планову величину витрат цільових фондів за рахунок прибутку на 
2014 рік у розмірі 364,8  млн.грн.; рішення прийняте 97,56 % голосів.
З шостого питання порядку денного вирішили внести запропоновані на 
загальних зборах пропозиції щодо змін Статуту АТ»МОТОР СІЧ» та орга-
нізаційної структури Товариства; рішення прийняте 99,87% голосів.
6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результа-
тами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось, про це зазначається

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за простими 

акціями
за 

привілейо-
ваними 
акціями

за простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

49 871 760,00 0 24 935 880,00 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

24,00 0 12,00 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0,00 0 13 860 700,00 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів

10.04.2015 01.01.1900 31.03.2014 01.01.1900

Дата виплати 
дивідендів

20.04.2015 01.01.1900 27.06.2014 01.01.1900

Опис
Інформація про дивіденди за результатами звітного періоду.
Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 26.03.2015 р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 
10.04.2015 р.
Дата початку виплати дивідендів: 20.04.2015 р.
Розмір виплати дивідендів: 24,00 грн. на 1 акцію.
Порядок виплати дивідендів: Виплата дивідендів буде проводиться відпо-
відно до норм, встановлених Законами України «Про акціонерні товари-
ства», «Про депозитарну систему України», «Про цінні папери та фондо-
вий ринок», нормативними документами Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку.
Строк виплати дивідендів: з 20.04.2015 року по 26.09.2015 року.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 16 579 454,00 13 186 439,00
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 220 418,00 4 530 683,00
Довгострокові фінансові інвестиції 81 732,00 312 745,00
Запаси 7 224 122,00 5 491 212,00
Сумарна дебіторська заборгованість 2 431 535,00 1 360 533,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 950 503,00 457 258,00
Власний капітал 10 762 429,00 9 238 421,00
Статутний капітал 280 529,00 280 529,00
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

9 887 100,00 8 361 515,00

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1 829 504,00 1 400 102,00
Поточні зобов’язання і забезпечення 3 987 521,00 2 547 916,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

750,9000 634,8400

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

750,9000 634,8400

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2 077 990 2 077 990
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

Голова ради директорів ат «мотоР СІЧ»  С.а. войтенко

ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «мотоР СIЧ»
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ЦеНтР СвІтло»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Центр Світло»

2. Код за ЄДРПОУ: 35509048
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Боженка 86-Г
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 207-06-98 207-06-98
5. Електронна поштова адреса: lіght@zatcs.kіev.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.centrelіght.kіev.ua 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ат «ЦеНтР СвІт-

ло» (надалі — товариство), які відбулися 25 квітня 2015 р. (протокол 
№1 від 25 квітня 2015 р.) виникла особлива інформація щодо зміни 
складу посадових осіб емітента, а саме:

25.04.2015 року припинено повноваження члена Наглядової Ради 
АТ  «Центр Світло» Крикунова Юрія Володимировича (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних).

Строк перебування на даній посаді 2 роки та 11 місяців. 17.03.2015 р. Кри-
куновим Ю.В., була оголошена заява про припинення повноважень голови 
Наглядової Ради АТ «Центр Світло» шляхом відкликання з вказаної посади. 
Повідомлення про звільнення Голови наглядової ради за заявою розміщено у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії від 18.03.2015 р.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
25.04.2015 року припинено повноваження Голови Наглядової ради 

АТ «Центр Світло» Пугачова Сергія Сергійовича (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Строк перебування на даній посаді 1 мі-
сяць. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 5%. 

25.04.2015 року припинено повноваження члена Наглядової Ради 
АТ «Центр Світло» Шаблатовича Андрія Миколайовича (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних). Строк перебування на даній посаді 
3 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 
11,9521%. 

25.04.2015 року припинено повноваження члена Наглядової Ради 
АТ «Центр Світло» Приватного підприємства «Спортенерджі-ком», код за 
ЄДРПОУ 33592129. Строк перебування на даній посаді 3 роки. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 23,9041%. 

обрано з 25.04.2015 р. членом Наглядової ради АТ «Центр Світло» 
Пугачова Сергія Сергійовича (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних) строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента у розмірі 5%. Протягом останніх п`яти років посадова особа за-
ймала посаду Голови наглядової ради АТ «ЦЕНТР СВІТЛО»; заступник 
голови правління АБ «Кліринговий дім».

обрано з 25.04.2015 р. членом Наглядової ради АТ «Центр Світло» 
Мальовану Віту Андріївну (особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних) строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Протягом останніх п`яти років посадова особа займала посаду: 
заступник виконавчого директора підприємcтва «Центр соціально-
трудової реабілітації інвалідів м. Києва»

обрано з 25.04.2015 р. членом Наглядової ради АТ «Центр Світло» 
юридичну особу Приватне підприємство «Спортенерджі-ком», код за 
ЄДРПОУ 33592129, строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента у розмірі 23,9041%. Протягом останніх п`яти років посадо-
ва особа займала посаду: член Наглядової ради АТ «Центр-Світло».

Посадові особи та їх представники непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не мають. Підставою для прийняття рішення про 
зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повно-
важень Наглядової ради Товариства.

На підставі рішення Наглядової ради ат «ЦеНтР СвІтло» (нада-
лі — товариство), засідання якої відбулося 25 квітня 2015 р. (прото-
кол №03/15 від 25 квітня 2015 р.) виникла особлива інформація щодо 
зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Члена Наглядової ради АТ «Центр Світло» Мальовану Віту Андріївну 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано Головою 
Наглядової строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Протягом останніх п`яти років посадова особа займала посаду: 
заступник виконавчого директора підприємства «Центр соціально-
трудової реабілітації інвалідів м. Києва». Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення є розподіл посад між членами На-
глядової ради Товариства.

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор Скринський олек-
сандр васильович 27.04.2015

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«СтРахова КомПаНIя 

«ПРомиСлова»
Річна інформація емітента

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента. Приватне акцiонерне 
товариство «Страхова Компанiя «Промислова», 35481358, м. Київ , 
Печерський, 01103, м. Київ, Драгомирова,4, офiс 122, 0979496256.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії. 30.04.2014

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію. https://sites.google.com/site/skpromislova/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б.  
аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності. ТОВ «АФ «ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ», 34619277.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент — акціонерне товариство). Загальні збори акціонерів 
ПрАТ «СК «Промислова» було проведено за ініціативи Голови прав-
ління 22.04.2014 р.

Порядок денний рiчних Загальних зборiв акцiонерiв: 
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, 

лiчильної комiсiї. 
2. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. 
3. Затвердження звiту Голови Правлiння Товариства за 2013 рiк. 
4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 

2013 рiк. 
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
6. Розподiл прибутку Товариства за результатами 2013 року. 
Результати розгляду питань: 
1. Обрати Головою зборiв Пантiна Вiталiя Валентиновича; секре-

тарем зборiв Вихристенко Оксану Василiвну; до лiчильної комiсiї об-
рати 2-ох осiб — Чепiль О.М., Щербу А.I. 

2. Затвердити звiт Наглядової ради про результати її роботи за 
2013 рiк. 

3. Затвердити звiт Правлiння про результати дiяльностi Товари-
ства за 2013 рiк. 

4. Затвердити висновок Ревiзора Товариства по рiчнiй фiнансовiй 
звiтностi Товариства за 2013 рiк. 

5. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк.
6. Розподiл прибутку Товариства за результатами 2013 року буде 

вирiшуватись в наступному засiданнi Загальних зборiв акцiонерiв.
6. Інформація про дивіденди.
Рішення не приймалося. Дивiденди не виплачувались.
II. основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 20857 78980
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1940 25119
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 47999
Власний капітал 20848 31011
Статутний капітал 7500 7500
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

13347 23510

Довгострокові зобов'язання 5 47969
Поточні зобов'язання 4 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

(135,51) 313,76

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

(135,51) 313,76

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 75000 75000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0
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Річна інформація емітента
Публiчне акцiонерне товариство  

«Банк «Клiринговий дiм»
за 2014 рік

І. основні відомості  
про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
«Банк «Клiринговий дiм», 
код ЄдРПоУ 21665382,
04070, м.Київ, Борисоглiбська, 
будинок 5 А, 
тел. 044 593 10 30

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

28.04.2015 р.

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

www.clhs.kiev.ua

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

товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «аудиторська 
фiрма «аналітик-Партнери», код 
ЄдРПоУ 30555084

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

вид 
загальних 
зборів

чергові позачергові
X

дата 
проведен-
ня

24.04.2014

Кворум 
зборів

76,72%

опис Черговi Загальнi збори були скликанi Наглядовою радою 
Банку.
Порядок денний:
1. Затвердження процедурних питань проведення чергових 
Загальних зборiв акцiонерiв АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
2. Про обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ»
3. Звiт Правлiння про результати дiяльностi АБ «КЛIРИНГОВИЙ 
ДIМ» за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння. 
4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi АБ «КЛIРИНГОВИЙ 
ДIМ» за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту та затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї. 
5. Звiт Наглядової Ради про результати дiяльностi АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2013 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду зiту Наглядової ради.
6. Затвердження звiту та висновку зовнiшього аудитора та 
заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської 
фiрми.
7. Затвердження рiчного звiту АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 
2013 рiк та розподiл прибутку/збиткiв за 2013 рiк.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
За результатами розгляду питань порядку денного Загальни-
ми зборами затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї, Наглядової 
ради, Правлiння та рiчнi результати дiяльностi банку (у 
виглядi аудиторського звiту). Затверджено рiчний звiт АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2013 рiк та порядок розподiлу при-
бутку за результатами дiяльностi за 2013 рiк, а саме прибуток 
у розмiрi 31 874 802,23 грн. вирiшено направити до резервно-
го фонду Банку. 

вид 
загальних 
зборів

чергові позачергові
X

дата 
проведен-
ня

23.04.2015

Кворум 
зборів**

69.22

опис Черговi рiчнi Загальнi збори були скликанi Наглядовою ра-
дою Банку.
Порядок денний загальних зборiв 
1. Затвердження процедурних питань проведення чергових 
Загальних зборiв акцiонерiв АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
2. Про обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
3. Звiт Правлiння про результати дiяльностi АБ «КЛIРИНГОВИЙ 
ДIМ» за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння.
4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi АБ «КЛIРИНГОВИЙ 
ДIМ» за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту та затвердження висновку ревiзiйної комiсiї.
5. Звiт Наглядової Ради про результати дiяльностi АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2014 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6. Затвердження звiту та висновку зовнiшнього аудитора та 
заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської 
фiрми;
7. Затвердження рiчного звiту АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 
2014 рiк та розподiл прибутку/збиткiв за 2014 рiк.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
9. Про внесення змiн до Статуту.
10. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
11. Про обрання членiв Наглядової ради АБ «КЛIРИНГОВИЙ 
ДIМ», затвердження умов цивiльно-правових або трудових 
договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядо-
вої ради.
12. Про внесення змiн до Положення про Наглядову Раду.
13. Про внесення змiн до Положення про Правлiння. 
За результатами розгляду питань порядку денного Загальни-
ми зборами затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї, Наглядової 
ради, Правлiння та рiчнi результати дiяльностi банку (у 
виглядi аудиторського звiту). Затверджено рiчний звiт АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2014 рiк та порядок покриття збитку 
за результатами дiяльностi за 2014 рiк, а саме: збиток у 
розмiрi 90 190 134,47 грн. вирiшено покрити за рахунок ре-
зервного фонду фонду Банку. 
Також Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про 
припинення повноважень Наглядової ради банку у складi Го-
лови Наглiдової ради Воробйова В.В. та членiв Наглядової 
ради Лєбєдєва А.Є., Гориславець Н.Ю.
Обрано Наглядову раду у складi: Голова Наглядової ради 
Воробйов В.В., члени Наглядової ради: Гориславець Н.Ю., 
Дирдiна I.В., Колєда I.П., Тiтов В.I.
Затверджено Статут Банку в новiй редакцiї.

6. Інформація про дивіденди
Виплата дивідендів за звітний період Емітентом не здійснювалась

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 4 922 124 3 859 236
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 187 665 849 829
Кошти в інших банках 0 0
Кредити та заборгованість клієнтів 1 981 498 2 728 826
Усього зобов’язань 0 3 254 641
Кошти банків 230 930 119 074
Кошти клієнтів 3 900 392 3 043 202
Усього власного капіталу та частка меншості 517 880 604 595
Статутний капітал 439 692 439 692
Чистий прибуток/(збиток) - 92 258 27 612
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

- 2 223,08 665,35

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

- 2 223,08 665,35

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

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

Голова Правління  андреєвська вікторія олександрівна

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «БаНК «КлIРиНГовий дIм»
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя  
емітента цінних паперів  

за 2014 рік
І. основні відомості про емітента

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

Публічне акціонерне товариство 
«Українська авіаційно-торгова 
компанія «Авіапостач», 
01131939, Повiтрофлотський 
проспект, 92-Б, м. Київ, 
Солом'янський, 03036, Україна, 
(044)246-18-18

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

27.04.2015

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

aviapostach.in.ua

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Юрхолдінг-
Аудит», 32736376

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 23.04.2014 року. Кво-
рум зборів: 71,26% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови 
та секретаря зборів, затвердження лічильної комісії. 2. Звіт директора про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 
Прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Звіт ревізійної комісії 
за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Затвер-
дження річного звіту, результати діяльності та балансу Товариства за 2013 
рік. 5. Затвердження розподілу або збитків Товариства за 2013 рік,з ураху-
ванням вимог, передбачених законом. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не 
подавалися. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загаль-
них зборів: збори річні.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. обрано головою Збо-
рів  — Поповича Валерія Олександровича та секретарем Зборів — Сідля-
ренко Олександру Василівну, обрано лічильну комісію у складі Якобчук 
Олег Євгенійович (голова комісії) та Поживотько Володимир Борисович 
(член комісії). 2. звіт Директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності товариства за 2013 рік затверджено. 3. звіт Реві-
зійної комісії Товариства за 2013 рік затверджено. 4. річний звіт, результа-
ти діяльності та баланс товариства за 2013 рік затверджено. 5. збори 
прийняли до відома інформацію про наявність в Товаристві за результата-
ми діяльності в 2013 році збитків в сумі 74 тис. грн. В зв’язку з наявністю в 
збитків за підсумками роботи Товариства у 2013 році дивіденди за 2013  рік 
не нараховувати та не виплачувати. Причини, чому загальні збори не від-
булися: збори відбулися.

Вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 27.03.2014 року. 
Кворум зборів: 71,2773% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови 
та секретаря Загальних зборів. 2. Обрання лічильної комісії Загальних 
зборів. 3. Скасування рішень, прийнятих позачерговими загальними збо-
рами акціонерів Товариства, проведеними 03 липня 2013 року та 08 жов-
тня 2013 року. 4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом 
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за 
рахунок додаткових внесків. 5. Про приватне розміщення акцій (із зазна-
ченням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). 6. Про визна-
чення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноважен-
ня щодо залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до 
проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розмі-
щення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори 
з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження резуль-
татів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення ак-
цій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; при-
йняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, 
внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законо-
давством строки результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим 
приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від роз-
міщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має пе-
реважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про мож-
ливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в 
офіційному друкованому органі. 

7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються по-
вноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами сво-
го переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішен-
ня про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів 
з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити 
дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують 
право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Не 
подавались. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загаль-
них зборів: Наглядова рада.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрали: Голова Загаль-
них зборів: Попович Валерій Олександрови Секретар Загальних зборів: 
Сідляренко Олександра Василівна. 2. Обрали членами лічильної комісії 
Загальних зборів: Бабенко Наталію Григорівну, Бояринова Юрія Івановича 
та Чихуна Олега Ярославовича. 3. Скасували рішення, прийняті позачер-
говими загальними зборами акціонерів Товариства, проведеними 03 лип-
ня 2013 року та 08 жовтня 2013 року. 4. Збільшити статутний капітал Това-
риства на 1 375 000,00 гривень (один мільйон триста сімдесят п’ять тисяч 
гривень 00 копійок), шляхом приватного розміщення додаткових акцій іс-
нуючої номінальної вартості у кількості 5 500 000 (п’ять мільйонів п'ятсот 
тисяч) простих іменних акцій бездокументарної форми існування за раху-
нок додаткових внесків. 5. Здійснити приватне розміщення акцій серед 
акціонерів і затвердити рішення про приватне розміщення акцій. 6. Упо-
вноважили Директора Товариства на та надали йому повноваження на 
здійснення дій викладених в 6-му питанні порядку денного. 7. Уповнова-
жили Директора Товариства на та надали йому повноваження на здій-
снення дій викладених в 7-му питанні порядку денного. Причини, чому 
загальні збори не відбулися: збори відбулися

Вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 03.09.2014 року. 
Кворум зборів: 71,2743% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови 
тсекретаря позачергових Загальних зборів акціонерТовариства. 2. Обран-
ня лічильної коміспозачергових Загальних зборів акціонерТовариства.  
3. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження та підписання но-
вої редакції Статуту Товариства. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не 
подавались. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загаль-
них зборів: Наглядова рада.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрали: Голова Загаль-
них зборів: Попович Валерій Олександрови Секретар Загальних зборів: 
Сідляренко Олександра Василівна. 2. Обрали членами лічильної комісії 
Загальних зборів: Бабенко Наталію Григорівну, Бояринова Юрія Івановича 
та Чихуна Олега Ярославовича. 3. Внести зміни до Статуту Товариства, 
викласти пункти 6.1 та 6.2 у новій редакції, затвердити та підписати нову 
редакцію Статуту Товариства. Уповноважили директора Товариства під-
писати Статут Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної ре-
єстрації нової редакції Статуту Товариства. Причини, чому загальні збори 
не відбулися: збори відбулися.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди в звітному періоді не нарахову-
валися та не виплачувалися.

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

звітний попередній
Усього активів 9534 9988
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1050 1511
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 16 2
Сумарна дебіторська заборгованість 285 424
Грошові кошти та їх еквіваленти 58 49
Власний капітал 8554 3896
Статутний капітал 3149 1774
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1486 -4769
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 45 65
Поточні зобов’язання і забезпечення 935 6027
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,01 0,12

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

0,01 0,12

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12596055 7096055
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 
«УКРаЇНСЬКа авІаЦІйНо-тоРГова КомПаНІя «авІаПоСтаЧ»
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя
емітента цінних паперів 

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

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АГРУС» , 24168033, 
Володарське шосе б/н, м.Маріуполь, 
Жовтневий, Донецька область, 
87513, Україна, (0629)51-5960

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

28.04.2015

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

agrus.pat.ua

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Центр Аудит Сервіс», 
24161736

5. Інформація про за-
гальні збори (розділ за-
повнюється у випадку, 
якщо емітент — акціо-
нерне товариство).* За-
значається інформація 
про проведення або не-
проведення загальних 
чергових та позачерго-
вих зборів та у разі їх не-
проведення вказуються 
причини, також зазнача-
ється перелік питань, що 
розглядалися на загаль-
них зборах, особи, що 
подавали пропозиції до 
переліку питань порядку 
денного, у разі прове-
дення позачергових збо-
рів зазначається особа, 
що ініціювала проведен-
ня загальних зборів, ре-
зультати розгляду пи-
тань порядку денного. У 
разі якщо загальні збори 
не відбулися, вказують-
ся причини

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведен-
ня: 25.04.2014 року. Кворум зборів: 72,23% до 
загальної кількості голосів. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд звіту Правління ВАТ «Агрус» про ре-
зультати фінансово -господарської діяльності за 
2013р.Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту правління.
2. Розгляд звіту Спостережної ради ВАТ «Агрус» 
за 2013р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Спостережноі ради. 
3. Розгляд та затвердження звіту Ревізора про 
результати фінансово-господарскої діяльност 
ВАТ «Аґрус» за 2013р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізора
4. Затвердження річного звіту та балансу 
ВАТ»Агрус» за 2013р. Визначення порядку роз-
поділа прибутку/збитків за 2013р.
.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Перше питання порядку денного:
Розгляд звіту Правління ВАТ «Агрус» про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності за 
2013р.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління.
Слухали:Ліквідатора ВАТ«Агрус» Дорофєє-
ву Л. М., яка проінформувала про результати ро-
боти ВАТ «Аґрус» за 2013р Ліквідатор довела до 
відома Загальних зборів. дохід від реалізації 
послуг,елементи операційних витрат та фінансо-
ві показники підприємства.В звіті відобра-жений 
стан основних засобів, дана оцінка дебіторської 
та кредиторської заборгованості .
Вирішили:
По першому питанню затвердити звіт фінансово 
господарської діяльності за 2013р.
Результати голосування з питання порядку ден-
ного:
ЗА — 200524(двісті тисяч п*ятьсот двадцять чо-
тири) голосів, що становить 100% від зареєстро-
ваних на загальних зборах акціонерів.
ПРОТИ — немає
УТРИМАЛИСЬ — немає.
Рішення прийняте по першому питанню порядка 
денного.
Друге питання порядку денного:
Розгляд звіту Спостережної ради ВАТ « Агрус» за 
2013р. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Спостережноі ради. 
Слухали: Голову Спостережної ради Товариства 
Тосхопаран Е.В., який доповів,що підприєм-ство 
одержало збиток в 2013р. в розмірі 27,0т.грн. Збит-
ки отримані Товариствомза результа-тами діяль-
ності в 2013р. у розмірі 27.0 тис.грн покрити за ра-
хунок прибутків Товариства наступ-них періодів.
Вирішили: 
Збиток у розмірі 27,0т.грн покрити за рахунок 
прибутків Товариства наступних періодів.

Результати голосування з питання порядку ден-
ного:
ЗА — 200524(двісті тисяч п*ятьсот двадцятьчо-
тири) голосів, що становить 100% від зареєстро-
ваних на загальних зборах акціонерів.
ПРОТИ — немає.
УТРИМАЛИСЬ — немає.
Рішення прийняте по другому питанню порядка 
денного.
Третє питання порядку денного:
Розгляд та затвердження звіту Ревізора ВАТ 
«Аґрус» за 2013р.Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізора.
Слухали: Ревізора Ширяєву Т.В., яка доповіла, 
про результати перевірка підприємства в йо-го 
фінансово-господарській діяльності за 2013р., 
про фінансовий стан та проведених перевір-ках
Вирішили:
Визначити роботу підприємства за 2013р. задо-
вільною. 
Результати голосування з питання порядку ден-
ного:
ЗА — 200524(_двісті тисяч п*ятьсот двадцять чо-
тири) голосів, що становить 100% від зареєст-
рованих на загальних зборах акціонерів.
ПРОТИ — немає.
УТРИМАЛИСЬ — немає.
Рішення прийняте по третьому питанню порядка 
денного
Четверте питання порядку денного:
Затвердження річного звіту та балансу 
ВАТ «Агрус» за 2013р.Визначення порядку роз-
поділу прибутку /збитків за 2013р.
Слухали:Ліквідатора ВАТ «Агрус» Дорофєє-
ву Л. М. –прохання затвердити річний баланс та 
звіт про фінансові результати за 2013р. Збиток за 
2013рік у розмірі 27,0 т.грн покрити прибутками 
Товариства наступних періодів.
Вирішили: 
Загальні збори акціонерів затвердили річний ба-
ланс , звіт про фінансові результати та розпо-діл 
прибутку за 2013р.
Результати голосування з питання порядку 
ЗА-20524(двісті тисяч п*ятьсот двадцять чотири) 
голосів, що становить 100% від зареєст-рованих 
на загальних зборах акціонерів.
ПРОТИ — немає.
УТРИМАЛИСЬ — немає.
Рішення прийняте по четвертому питанню по-
рядка денного

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

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за 

простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн
Сума виплачених 
дивідендів, грн
Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

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

звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 159 152
Основні засоби (за залишковою вартістю) 133 134
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0

вIдКРите аКЦIоНеРНе товаРиСтво «аГРУС»
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Запаси 0 1
Сумарна дебіторська заборгованість 12 16
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 1
Власний капітал 120 115
Статутний капітал 69 69
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 51 46
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 39 37
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,18 0,09

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

0,18 0,09

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 277628 277628
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

РІЧНа ІНФоРмаЦІя  
емітента цінних паперів за 2014 рік
І. основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЖЛК-УКРАЇНА», 00445794, 
вул. Сквирське шосе, 176, м. Біла 
Церква, Київська область, 09100, 
Україна, (04563) 61438

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

28.04.2015

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

http://magnus.kiev.ua/~jlc/

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУ-
ДИТ», 01204513

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 09.04.2014 року. Кво-
рум зборів: 93,49% до загальної кількості голосів. Перелiк питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 
1. Обрання голови та секретаря зборів. 2. Обрання членів лічильної комі-
сії. 3. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати діяльності за 
2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт На-
глядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Ревізійної комі-
сії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. За-
твердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2013 рік, 
напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. 7. Розподіл прибутку Товари-
ства за 2013 рік і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених 
законодавством. 8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.  
9. Обрання членів Ревізійної комісії. 10. Припинення повноважень членів 
Наглядової ради. 11. Обрання членів Наглядової ради та затвердження 
умов цивільно — правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядо-
вої ради.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались. Особа, що 
iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: збори чергові. 
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою зборів — Белан Олену. Обрати секретарем зборів — 
Кононову Наталію Федорівну. 2. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова 
комісії — Клименко О.С., члени — Хмельницька Т.О., Кононова Н.Ф.3. Звіт 
виконавчого органу товариства про результати діяльності за 2013 рік за-
твердити. 

(Звіт генерального директора додається). 4. Звіт Наглядової ради товари-
ства про підсумки діяльності товариства за 2013 рік затвердити. (Звіт На-
глядової ради додається). 5. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік затвердити. 
(Звіт додається). 6.Затвердити річний фінансовий звіт та баланс товари-
ства за 2013 рік, напрямки діяльності товариства на 2014 р. (Копія річного 
звіту додається). 7. Розподіл прибутку не проводиться оскільки товари-
ство за 2013 рік зазнало збитків. 8. Припинити повноваження членів Реві-
зійної комісії: Коршак Т.П., Нефьодової О.Г., Студзінської І.В. 9. Обрати 
Ревізійну комісію строком на 3 роки у складі: 1) Маркова Н. 2) Беженарь М. 
3) Чешуєва А. 10. Припинити повноваження членів Наглядової ради: Бе-
лан О., Шевчик М., Тарченкова В., Жардан О., Ставіле Г. 11. Обрати до 
складу Наглядової ради товариства строком на 3 роки: 1) Белан О. 2) Ігна-
тову Т. 3) Проценко В. 4) Ставіле Г. 5) Жардан О. Цивільно — правові до-
говори з членами Наглядової ради укласти на безоплатній основі, з голо-
вою Наглядової ради — укласти оплатний договір, в розмірі 1000,00 грн. 
щомісячно. Строк дії договорів — три роки. Уповноважити виконавчий ор-
ган товариства на підписання зазначених договорів. Причини, чому 
загальнi збори не вiдбулися: загальнi збори вiдбулися
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувалися та не 
виплачувалися.

ІІ. основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 31373 34225
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16040 16929
Довгострокові фінансові інвестиції 9 9
Запаси 4693 5349
Сумарна дебіторська заборгованість 8718 8385
Грошові кошти та їх еквіваленти 43 243
Власний капітал 6657 11934
Статутний капітал 3078 3078
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -588 4689
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 616 1417
Поточні зобов’язання і забезпечення 24100 20874
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,43 -0,33
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,43 -0,33

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12310908 12310908
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ЖлК-УКРаЇНа»

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «ФУРшет», 
32161511м. Київ , Подiльський, 04071, 
м.Київ, Ярославська, 56-А 
(044)501-19-22,

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

29.04.2015

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

http://furshet.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 в офіційному друкованому виданні)

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «мода-
СеРвІС», 19435338, 49000, Дніпропе-
тровська обл., м. Дніпропетровськ, 
вул. Центральна, буд. 14, 056-7452272 

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

28.04.2015

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

moda-service.prat.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Вiдкрите акцiонерне товариство 
«Запорiжжяобленерго», 
код за ЄДРПОУ 00130926
Запорізька, Орджонiкiдзевський, 
69035, Запорiжжя, Сталеварiв, 14 
061 286-33-86

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

28.04.2015

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

http://www.zoe.com.ua/shareholders/
annualreports

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

ТОВ Аудиторська фiрма «Капiтал», 
код за ЄДРПОУ 20503140 

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

Iнформацiю не заповнено, оскiльки 
загальних зборiв акцiонерiв ВАТ 
«Запорiжжяобленерго» у 2014 роцi 
не було скликано.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, що 
передував звітньому

за про-
стими 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума 
нарахованих 
дивідендів, 
грн.

0 0 4 553 186,30 0

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, 
грн.

0 0 0.0421357229203836 0

Сума 
виплачених 
дивідендів, 
грн.

0 0 4 553 186,30 0

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

08.09.2014

Опис Рiчних загальних зборах акцiонерiв 
ВАТ "Запорiжжяобленерго" за пiдсумками роботи у 
2014 роцi станом на дату розкриття рiчної iнформацiї 
емiтента не проводилось, тому рiшення щодо виплати 
дивiдендiв за 2014 рiк не приймалось. 
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.01.2014 №33 
«Про затвердження базового нормативу вiдрахування частки 
прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за резуль-
татами фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi госпо-
дарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi 
права держави» встановлено для господарських товариства 
електроенергетичної галузi, щодо яких здiйснюється регулю-
вання цiн i тарифiв, базовий норматив у розмiрi 30 вiдсоткiв. 
Згiдно з абз.8 ч.5 ст. 11 Закону України «Про управлiння дер-
жавними корпоративними правами» встановлено, що 
«Господарськi товариства, у статутному капiталi яких є 
корпоративнi права держави, та господарськi товариства, 50 i 
бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статут-
них капiталах господарських товариств, частка держави яких 
становить 100 вiдсоткiв, якi не прийняли рiшення про нараху-
вання дивiдендiв до 1 травня року, що настає за звiтним, спла-
чують до державного бюджету частину чистого прибутку у 
розмiрi, визначеному за базовими нормативами вiдрахування 
частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв, 
встановлених на вiдповiдний рiк, але не менше 30 вiдсоткiв, 
до 1 липня року, що настає за звiтним. На суму таких коштiв 
органами доходiв i зборiв нараховується пеня у порядку,

визначеному абзацом шостим цiєї частини, яка сплачується 
до загального фонду Державного бюджету України». Чистий 
прибуток за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi ВАТ «Запорiжжя обленерго» у 2013 роцi складає 
25 191 544,21 гривень. У зв’язку з тим, що загальнi збори ВАТ 
«Запорiжжяобленерго» у 2014 роцi не скликались i не про-
водились до 01.05.2014 року, та не були скликанi для про-
ведення у строк до 01.07.2014, рiшення про розподiл при-
бутку, отриманого ВАТ «Запорiжжяобленерго» у 2013 роцi, 
та про виплату дивiдендiв за результатами господарської 
дiяльностi товариства у 2013 роцi Загальними зборами та 
Наглядовою радою ВАТ «Запорiжжяобленерго» у не були 
прийнятi у строк до 01 травня 2014 року. З метою виконання 
вимог законодавства 24.06.2014 Дирекцiєю ВАТ «Запорiжжя-
обленерго» було прийнято рiшення «Спрямувати частину 
чистого прибутку, отриманого ВАТ «Запорiжжяобленерго» за 
пiдсумками роботи у 2013 роцi, на виплату дивiдендiв на 
державну частку у статутному капiталi Товариства у розмiрi 
базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що спря-
мовується на сплату дивiдендiв, пропорцiйно розмiру дер-
жавної частки, та нарахувати дивiденди на акцiї ВАТ 
«Запорiжжяобленерго», належнi державi Україна, в особi 
Фонду державного майна України, що пiдлягають сплатi до 
державного бюджету за результатами фiнансово-
господарської дiяльностi ВАТ «Запорiжжя обленерго» у 2013 
роцi, у розмiрi 4 553 186,30 гривень». 08.09.2014 року про-
ведено взаєморозрахунок вiдповiдно до Постанови КМУ вiд 
29.01.2014р. № 30 згiдно з договором вiд 10.07.2014р. № 10 
щодо погашення заборгованостi (без урахування пенi)  
ВАТ «Запорiжжяобленерго» iз сплати дивiдендiв за резуль-
татами фiнансово – господарської дiяльностi у 2013 роцi в 
сумi 4 553 186,00 грн., якi нарахованi на акцiї  
ВАТ «Запорiжжяобленерго» пропорцiйно розмiру державної 
частки у статутному капiталi ВАТ «Запорiжжяобленерго». 
09.09.2014 було сплачено залишок дивiдендiв за результа-
тами фiнансово – господарської дiяльностi у 2013 роцi в 
розмiрi 0,30 грн. Оскiльки дивiденди нарахованi та виплаченi 
лише на акцiї ВАТ «Запорiжжяобленерго», належнi державi 
Україна, в особi Фонду державного майна України,в таблицi 
наведена лише iнформацiя про суму та дату виплати 
дивiдендiв на державну частку у статутному капiталi  
ВАТ «Запорiжжяобленерго», iншi вiдомостi не розкривають-
ся через вiдсутнiсть вiдповiдних рiшень Наглядової ради 
ВАТ «Запорiжжя обленерго». В описi до таблицi не зазнача-
ються дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, дата 
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, дата, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв, 
через вiдсутнiсть вiдповiдних рiшень Наглядової ради 
ВАТ «Запорiжжяобленерго». 

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1 736 049 1 486 635
Основні засоби (за залишковою вартістю) 772 720 790 255
Довгострокові фінансові інвестиції 353 353
Запаси 40 615 51 484
Сумарна дебіторська заборгованість 690 046 442 683
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 897 37 140
Власний капітал 370 905 342 856
Статутний капітал 44 840 44 840
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 294 306 292 360
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 686 509 866 471
Поточні зобов’язання і забезпечення 678 635 277 308
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.04 0.14
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.04 0.14

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 179 360 000 179 360 000
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0.00 0.00

у відсотках від статут-
ного капіталу

0.00 0.00

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

0.00 0.00

Заступник Генерального директора
ват «Запоріжжяобленерго»  Г.в.Проценко

вIдКРите аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ЗаПоРIЖЖяоБлеНеРГо»
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Річна інформація емітента за 2014 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публічне акціонерне товариство 
«ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС»
00703167
38782, Полтавська обл., Полтавський р-н., 
с. Горбанiвка, вул. Миру,1 
(0532) 630833

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

28.04.2015

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

http://www.poltavaplemservis.pl.ua/

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Сiчень-Аудит», 32996030

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

1.Чергові загальні збори акціонерів відбулись 
01.04.2014 року, 
кворум зборів (%) — 75,1771. 
ПоРядоК деННий:
1. Про обрання Голови та членiв лiчильної 
комiсiї Загальних зборiв.
2. Про затвердження порядку проведення За-
гальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння Товариства за результатами 
дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за результа-
тами проведених перевiрок у 2013 роцi.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради Товариства за результа-
тами дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
6. Про затвердження рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2013 рiк та порядку 
розподiлу прибутку Товариства за 2013 рiк.
7. Про затвердження звiту Товариства за 
2013  рiк та напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк.
8. Про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом року з дня прийняття рiшення.
9. Про дострокове припинення повноважень 
Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. 
10. Про обрання Голови та членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.
З питання 1 порядку денного проголосували:
Проект Рiшення № 1.1.:
Створити Лiчильну комiсiю Загальних зборiв у 
складi 3 (трьох) осiб та обрати до її складу на-
ступних осiб:
Голова Лiчильної комiсiї: Деркач Iнна 
Володимирiвна; 
Члени Лiчильної комiсiї: Манойло Iрина 
Iванiвна та Сокирський Анатолiй Петрович.
«ЗА» 0 голосiв (що становить 0 % голосiв вiд 
присутнiх на Зборах)
«ПРОТИ» 6 448 483 голосiв (що становить 
100  % голосiв вiд присутнiх на Зборах)
«УТРИМ.» 0 голосiв (що становить 0% голосiв 
вiд присутнiх на Зборах)
Проект Рiшення № 1.2.:
Створити Лiчильну комiсiю Загальних зборiв у 
складi 3 (трьох) осiб та обрати до її складу на-
ступних осiб:

Голова Лiчильної комiсiї: Фесенко Любов 
Василiвна; 
Члени Лiчильної комiсiї: Манойло Iрина 
Iванiвна та Сокирський Анатолiй Петрович.
«ЗА» 6 448 483 голосiв (що становить 100 % 
голосiв вiд присутнiх на Зборах)
«ПРОТИ» 0 голосiв (що становить 0 % голосiв 
вiд присутнiх на Зборах)
«УТРИМ.» 0 голосiв (що становить 0% голосiв 
вiд присутнiх на Зборах)
З питання 2,3,4,5,6,7,8,9 порядку денного про-
голосували:
«ЗА» 6 448 483 голосiв (що становить 100 % 
голосiв вiд присутнiх на Зборах)
«ПРОТИ» 0 голосiв (що становить 0 % голосiв 
вiд присутнiх на Зборах)
«УТРИМ.» 0 голосiв (що становить 0% голосiв 
вiд присутнiх на Зборах)
З питання 10 порядку денного проголосували: 
(голосування по даному питанню проводилося 
в порядку кумулятивного голосування)
За обрання кандидата на посаду Голови 
Ревiзiйної комiсiї Товариства — Шепель Лари-
си Станiславiвни (реєстрацiйний номер 
облiкової картки 2327004828) проголосували:
«ЗА» 6 448 483 голосiв (що становить 33,3333% 
голосiв вiд присутнiх на Зборах)
За обрання кандидата на посаду Члена 
Ревiзiйної комiсiї Товариства — Сiльничої 
Iрини Олексiївни (реєстрацiйний номер 
облiкової картки 2769107045) проголосували:
«ЗА» 6 448 483 голосiв (що становить 33,3333% 
голосiв вiд присутнiх на Зборах)
За обрання кандидата на посаду Члена 
Ревiзiйної комiсiї Товариства — Гречки Григорiя 
Олексiйовича (реєстрацiйний номер облiкової 
картки 1815410816) проголосували:
«ЗА» 6 448 483 голосiв (що становить 33,3333% 
голосiв вiд присутнiх на Зборах)
Пропозицiй до перелiку питань порядку денно-
го не надходило.

6. Інформація про 
дивіденди

Протягом звітного та попереднього року диві-
денди не нараховувались та не сплачува-
лись.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 4385 4756
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1353 1639
Довгострокові фінансові інвестиції 62 62
Запаси 933 949
Сумарна дебіторська заборгованість 365 733
Грошові кошти та їх еквіваленти 367 26
Власний капітал 3724 3711
Статутний капітал 2144 2144
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1565 1552
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 661 1045
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.) 8577720 8577720
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ПолтаваПлемСеРвIС»



№81, 29 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«аРтем-КоНтаКт»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
основні відомості про емітента

Повне найменування — Публiчне акцiонерне товариство «Артем-
Контакт»; Код за ЄДРПОУ — 22860482; Місцезнаходження — 04050,  
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон —  
(044) 483-69-38; Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії — 27.04.15р.; Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію — http://artem-kontakt.kiev.ua; П. І. Б. аудитора (фізичної особи — 
підприємця), яким проведений аудит фінансової звітності — Лахно Та-
рас Анатолійович. Чергові загальні збори проведені 03.04.14р. Перелік 
питань: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт правління. 3.Звiт наглядової 
ради. 4.Звiт ревізійної комісії. 5.Затвердження рiчного звiту. 6.Розподiл 
прибутку i збиткiв. 7.Про попереднє схвалення значних правочинiв. Всi 
питання порядку денного було розглянуто. Всі звiти затвердженi. При-
йнято рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. Попере-
дньо схвалено вчинення значних правочинiв. Осiб, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Позачергові 
загальні збори проведені за ініціативою наглядової ради 26.06.14р. Пе-
релік питань: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Про змiни в розподiлi при-
бутку за результатами 2013р. Всi питання порядку денного було роз-
глянуто. Змiнено рiшення загальних зборiв вiд 03.04.14р. 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 прости-
ми акціями

За приві-
лейовани-
ми акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

1685500,00 0,00 1906369,00 0,00

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн. 

1,346 0,00 1,522 0,00

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

0,00 0,00 972211,00 0,00

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

20.06.2014

Дата виплати 
дивідендів

27.06.2014

Опис На момент складання рiчної звiтностi дата 
складання перелiку осiб та дата виплати 
дивiдендiв за результатами звітного періоду не 
визначенi.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 25419 22531
Основні засоби (за залишковою вартістю) 370 293
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 6336 4761
Сумарна дебіторська заборгованість 17846 16558
Грошові кошти та їх еквіваленти 736 486
Власний капітал 15288 12889
Статутний капітал 313 313
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14897 12498
Довгострокові зобов’язання і забезпечення -- --
Поточні зобов’язання і забеспечення 10131 9642
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2.69 3.05
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

2.69 3.05

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1252000 1252000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

у відсотках від статутно-
го капіталу 

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

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«Завод «аРтеммаш»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Основні відомості про емітента
Повне найменування — Публiчне акцiонерне товариство «Завод «Ар-

теммаш»; Код за ЄДРПОУ — 14316190; Місцезнаходження — 04050,  
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон —  
(044) 486-79-42; Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії — 17.04.15р.; Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію —  
http://artemmash.kiev.ua; Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності — Товариство з об-
меженою відповідальністю «Аудиторсько-консалтингова група «ЕКС-
ПЕРТ»(32346015). Чергові загальні збори проведені 10.04.14р. Перелік 
питань: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт правління. 3.Звiт наглядової 
ради. 4.Звiт ревізійної комісії. 5.Затвердження рiчного звiту. 6.Розподiл 
прибутку i збиткiв. 7.Про попереднє схвалення значних правочинiв. Всi пи-
тання порядку денного було розглянуто. Всі звiти затвердженi. Прийнято 
рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. Попередньо схва-
лено вчинення значних правочинiв. Позачергові загальні збори проведені 
за ініціативою наглядової ради 26.06.14р. Перелік питань: 1. Обрання 
лiчильної комiсiї. 2.Про змiни в розподiлi прибутку за результатами 2013р. 
Всi питання порядку денного було розглянуто. Змiнено рiшення загальних 
зборiв вiд 27.03.14р. 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 привілейова-
ними акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн. 

131500,00 0,00 13608,00 0,00

Нараховані 
дивіденди на 
одну акцію, грн. 

0,09 0,00 0,01 0,00

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

0,00 0,00 0,00 0,00

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

. . . . 20.06.2014 . .

Дата виплати 
дивідендів

. . . . 27.06.2014 . .

Опис На момент складання рiчної звiтностi дата складан-
ня перелiку осiб та дата виплати дивiдендiв за 

результатами звітного періоду не визначенi.

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

звітний попередній
Усього активів 16719 17095
Основні засоби (за залишковою вартістю) 310 344
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 14726 15224
Сумарна дебіторська заборгованість 1585 1478
Грошові кошти та їх еквіваленти 95 44
Власний капітал 3933 3671
Статутний капітал 378 378
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3460 3198
Довгострокові зобов’язання і забезпечення -- --
Поточні зобов’язання і забеспечення 12786 13424
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.174 0.018
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

0.174 0.018

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1512000 1512000
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 
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «одеСЬКий еКСПеРимеНталЬНий 
РемоНтНо-мехаНIЧНий Завод», 20933171, 65013, 
м.  Одеса, Миколаївська дорога, буд.140, (048) 758-44-98.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 20933171.sc-ua.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Фірма «Трансаудит» у вигляді товариства з 
обмеженою відповідальністю, 23865010.

5. Інформація про загальні збори: За звітний період загальні збори акці-
онерів не проводилися.

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис. грн.) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  1872.0  1798.6
Основні засоби (за залишковою вартістю)  851.3  897.6
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  325.7  285.2
Сумарна дебіторська заборгованість  365.5  315.3
Грошові кошти та їх еквіваленти  33.7  55.8
Власний капітал  1863.1  1786.8
Статутний капітал  7.8  7.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  323.9  247.6
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забезпечення  8.9  11.8
Чистий прибуток (збиток)  76.3  28.5

Голова правління Прат «оеРмЗ» Зубрiлiн Сергiй анатолiйович

РІЧНа ІНФоРмаЦІя  
емітента цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIГРАФКНИГА», 
04543571, вул. Академiка Туполєва,17-Ж, м. Київ, 04128, (044) 443-77-97.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://04543571.smida.gov.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Юрхолдінг-Аудит», 32736376.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 30.04.2014 року. Кво-

рум зборів: 85,1112% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв 
Товариства. 2. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв 
Товариства. 3. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирек-
тора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2013 рік. 4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядо-
вої ради Товариства за 2013 рік. 5. Про прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рік. 6. Про затверджен-
ня рiчного звiту Товариства за 2013 рік. 7. Про розподiл прибутку i збиткiв 
Товариства за 2013 рік. 8. Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв То-
вариства. 9. Про розгляд i затвердження основних напрямiв дiяльностi То-
вариства на 2014 рiк. Від акціонерів та їх представників пропозицій до по-
рядку денного не надходило. Результати розгляду порядку денного: По 
першому питанні порядку денного вирішили обрати лічильну комісію зборів 
у наступному складі: Голова комісії — Андрійченко О.М., члени комісії — 
Сідорук О.М., Фесенко В.І. По другому питанню порядку денного вирішили 
встановити порядок проведення зборів Товариства. По третьому питанню 
порядку денного вирішили затвердити звіт директора про результати фі-
нансово — господарської діяльності Товариства за 2013 рік. По четвертому 
питанню порядку денного вирішили затвердити звіт Наглядової Ради за 
2013 рік. По п»ятому питанню порядку денного вирішили затверди звіт Ре-
візійної комісії за 2013 рік. По шостому питанню порядку денного вирішили 

затвердити річний звіт Товариства у складі фінансових результатів діяль-
ності та балансу Товариства за 2013 рік. По сьомому питанню порядку ден-
ного вирішили розподіл прибутку за 2013 рік не проводити, у зв»язку із 
збитковістю діяльності Товариства. По восьмому питанню порядку денного 
вирішили дивіденди не нараховувати. По дев»ятому питанню порядку ден-
ного вирішили затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 
2014  рік. Позачергові збори акціонерів у звітному році не скликалися. 

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, дивіденди не на-
раховувалися та не виплачувалися.

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

звітний попередній
Усього активів 3164 3076
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2814 2837
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 235 172
Сумарна дебіторська заборгованість 76 41
Грошові кошти та їх еквіваленти 34 20
Власний капітал -524 -512
Статутний капітал 445 445
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -969 -957
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 34
Поточні зобов’язання і забезпечення 3688 3554
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.) 1781196 1781196
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «автотРаНСПоРтНе ПIдПРиЄмСтво «ПолIГРаФКНиГа»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»; 00904316; 78700, Iвано-Франкiвська обл. 
смт. Верховина, вул. Iвана Франка, 109; (03478) 21231;

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «Полюс-
аудит»; 31790207.

5. Інформація про загальні збори: 18.04.2014р. відбулися чергові за-
гальні збори. Кворум зборів: 86,06%. Осiб, що подавали пропозицiї до по-

рядку денного немає. Перелiк питань, що розглядалися на загальних збо-
рах та результати розгляду питань:1.Звiт Директора про роботу за 
2013  рік.- Затверджено. 2.Звiт Ревізійної комісії..- Затверджено. 3.Затвер-
дження звіту директора та ревізійної комісії.- Звiт директора затверджено. 
Звiт та висновки Ревiзійної комісії затверджено. Рiчний звiт та баланс за-
тверджено. 

6. Інформація про дивіденди: протягом звітного 2014 року рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис.грн.) (2013р./2014р.): Усього активів: 
249,4/250,2; основні засоби (за залишковою вартістю): 239,3/239,3; довго-
строкові фінансові інвестиції: 0/0; запаси: 0/0; сумарна дебіторська забор-
гованість: 9,1/9,2; грошові кошти та їх еквіваленти: 1/1,7; власний капітал: 
215,3/200,7; статутний капітал: 59/59; нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток): -200,3/-214,9; довгострокові зобов'язання: 0/0; поточні 
зобов'язання: 34,1/49,5; чистий прибуток (збиток): -6,1/-14,6.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «веРховиНСЬКе РайоННе ПІдПРиЄмСтво 
матеРІалЬНо-техНІЧНоГо ЗаБеЗПеЧеННя»
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2014 рік

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«КатП-1028»

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КАТП-1028», 05447639, 
ВУЛ. МЕРЕЖНА, 10, М.БIЛА ЦЕРКВА, 
Бiлоцеркiвський, Київська область, 
09109, Україна, (04563) 6-22-11

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

28.04.2015

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

katp1028.in.ua

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2014 рік

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КиЇвРеСУРСПоСтаЧ»

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

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

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

Приватне акціонерне товариство 
«Київресурспостач», 32663874, 
вул. Марка Вовчка, 14, м. Київ, 
04073, Україна, (044)463-93-95

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

28.04.2015

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

kievresurspostach.in.ua

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2014 рік

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ПIРо-шоУ»

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
«ПIРО-ШОУ», 32770553, вулиця 
Марини Цвєтаєвої, будинок 8, 
квартира 328, м. Київ, Деснянський, 
02232, Україна, 044 537 20 52

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

28.04.2015

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

http://pyroshow.ua

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2014 рік

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«БУдIНЖеНеРмеРеЖа-2»

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 «БУДIНЖЕНЕР МЕРЕЖА-2», 
04013376, пр-т Вiдрадний, 107, 
м.  Київ, Солом'янський, 03680, Укра-
їна, 0444589450

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

28.04.2015

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

04013376.infosite.com.ua

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2014 рік
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 

«дІелеКтРиЧНІ КаБелЬНІ СиСтеми УКРаЇНи»
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

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

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

Приватне акціонерне товариство «Ді-
електричні кабельні системи України», 
31032472, вул. Дніпровська Набереж-
на, 26-Ж, офіс № 43, м. Київ, Дарниць-
кий, 02098, Україна, 044-499-07-79

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

24.04.2015

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

dkc.kiev.ua

РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «одеСа-
виНПРом», 00412027, Фран-
цузький бульвар, будинок 10, м.Оде-
са, Приморський, Одеська область, 
65044, Україна, (048) 7221774

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

28.04.2015

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

www.00412027.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 в офіційному друкованому виданні)

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

товаРиСтво З оБмеЖе-
НоЮ вІдПовІдалЬНІСтЮ 
«СIРIУС», 30585501, Донецька обл. , 
Калінінський р-н, 83003, м. Донецьк,  
вул. Антiпова, 7А, т. 0623859609

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

28.04.2015

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

http://sirius.uafin.net

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «СтРахова 
КомПаНIя «делЬФIН», 
37578988, Харківська , Київський, 
61002, м. Харкiв, вул. Мироносицька, 
буд. 46А (057)7143207

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

30.04.2015

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

ic-dolphin.com
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«мІЖНаРодНий медІа ЦеНтР — СтБ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу II)

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА 
ЦЕНТР — СТБ», 20044726, вул. Івана 
Шевцова, 1, м. Київ, Шевченків-
ський р-н. (райони м. Києва), 03113, 
(044) 501-98-98 

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

28.04.2015 

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

http://www.stb.ua/company/juridical/ 

ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«НовоолеКСаНдРIвСЬКе»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публічне акцiонерне товариство 
«Новоолександрiвське»; 00412263; 
07623, Київська, Згурiвський, с.Нова 
Олександрiвка, Ленiна б.14; 
(04570) 58634

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

28.04.2015

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

http://00412263.infosite.com.ua/

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Міжнародний інститут аудиту», 
21512649

5. Інформація про загальні збори 
Протягом звітного періоду проводились чергові загальні збори — 
25.04.2014р. Збори проводились за ініціативою Наглядової ради Това-
риства. Пропозицію по питанням порядку денного були надані самим 
Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання, 
що розглядались на загальних зборах: 1. Розгляд та затвердження річ-
ного звіту правління Товариства за 2013 рік (вирішили затвердити звіт 
правління, роботу товариства вважати задовільною); 2. Розгляд та за-
твердження звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік (вирішили за-
твердити звіт наглядової ради ); 3. Розгляд та затвердження звіту реві-
зійної комісії Товариства за 2013 рік (вирішили затвердити звіт ревізійної 
комісії); 4. Розгляд та затвердження річних звітів Товариства за 2013 рік 
(вирішили затвердити річний звіт Товариства); 5. Розподіл прибутку і 
збитків Товариства за результатами діяльності у 2013 році (вирішили 
прибуток, отриманий у 2013 році направити на покриття збитків минулих 
років); 6. Зміна типу товариства (вирішили залишити тип товариства: 
відкрите акціонерне товариство); 7. Затвердження Статуту у новій ре-
дакції (дане питання було знято з порядку денного); 8.Вибори органів 
управління товариством (вирішили обрати наступний склад органів 
управління: Голова правління — Степуру А.В., члени правління — Ви-
ноградов Ю.С., Кучеренко К.Г., Форманюк О.В., Костюк І.В., Лепеха К.І., 
Кучерук В.М.; Голова наглядової ради  — Іщенко В.Ф., члени наглядової 
ради — Власенко Б.М., представник ТОВ «Маіс» — за дорученням; Го-
лова ревізійної комісії — Кривець О.В., члени ревізійної комісії — Яре-
менко О.В., Гаврилюк А.В. ).
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попередньо-

го років рішення щодо виплати дивіден-
дів не приймалось

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 9076 8771
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6135 6281
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси 852 583
Сумарна дебіторська заборгованість 416 221
Грошові кошти та їх еквіваленти - 1
Власний капітал 8187 8357
Статутний капітал 1554 1554
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (542) (372)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 889 414
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(0,03) 0,02

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

(0,03) 0,02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6214032 6214032
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від статутно-
го капіталу

- -

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

- -

товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ 
вІдПовІдалЬНІСтЮ «БІлГоРод ІНвеСт»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя
емітента цінних паперів 

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «БІЛГОРОД ІНВЕСТ», 37074853, 
вул. Леніна, буд. 2-А, с. Петропавлів-
ська Борщагівка, Києво-
Святошинський район, Київська 
область, 08130, Україна, 4064757

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

30.04.2015

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

www.bilogorodskiy.com.ua

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

Приватне акціонерне товариство 
Аудиторська фірма «Перспектива-К», 
21563977

5. Інформація про загальні 
збори -

Вид загальних зборів — . 
Дата проведення: року.
Кворум зборів: — % до загальної 
кількості голосів. 

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

 Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 202647,5 122175,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 51035,7 49114,9
Довгострокові фінансові інвестиції 77016 0
Виробничі запаси 444,1 0
Сумарна дебіторська заборгованість 13087,8 13793,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 270,6 807,3
Власний капітал 35301,8 43018,2
Статутний капітал 51566,7 49708,8
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-16264,9 -6690,6

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 71001,7 71001,7
Поточні зобов’язання і забезпечення 96344 8155,5
Чистий прибуток (збиток) -84,6 -6660,5
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Річна інформація емітента
цінних паперів

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та теле-
фон емітента 

Публічне акціонерне товариство «Ново-
павлівський гранітний кар’єр»
код за ЄДРПОУ 00292304
53282, Україна, Дніпропетровська обл., 
Нiкопольський р-н , с. Кам*янське, 
вул. Озерна,40.
Міжміський код та телефон
0566 69-17-51 0566 69-17-55

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі 
даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію

http://00292304.smida.gov.ua/

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

Код ЄДРПОУ 24600006
Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Аудиторська фірма «Аудит-
Дніпроконсульт»

5. Інформація про загальні збо-
ри (розділ заповнюється у ви-
падку, якщо емітент — акціонер-
не товариство).* Зазначається 
інформація про проведення або 
непроведення загальних черго-
вих та позачергових зборів та у 
разі їх непроведення вказують-
ся причини, також зазначається 
перелік питань, що розглядали-
ся на загальних зборах, особи, 
що подавали пропозиції до пе-
реліку питань порядку денного, 
у разі проведення позачергових 
зборів зазначається особа, що 
ініціювала проведення загаль-
них зборів, результати розгляду 
питань порядку денного. У разі 
якщо загальні збори не відбули-
ся, вказуються причини

Вид загальних зборів — чергові. 
Дата проведення — 28 березня 2014 
року.
Кворум зборів — 66,47 %.
Перелік питань, що розглядалися на За-
гальних зборах.
Порядок денний:
(затверджений наглядовою радою)
1. Обрання членів лічильної комісії черго-
вих Загальних зборів акціонерів ПАТ  «Но-
вопавлівський гранітний кар’єр» (далі — 
Товариство), припинення повноважень 
членів лічильної комісії Товариства.
2. Затвердження порядку (регламенту) 
проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства.
3. Звіт ради директорів про фінансово-
господарську діяльність ПАТ «Новопав-
лівський гранітний кар’єр» за 2013 рік та 
прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту ради директорів Товариства 
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 
2013 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 
2013 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Ревізійної комісії То-
вариства. Затвердження висновку Реві-
зійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балан-
су Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства та по-
криття збитків за 2013 рік.

8. Дострокове припинення повноважень 
Голови Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання члена Ревізійної комісії Това-
риства.

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

За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

за прости-
ми акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за прости-
ми 

акціями

за привілейова-
ними акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нараховані диві-
денди на одну ак-
цію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0  0 0  0

Дата складення пе-
реліку осіб, які ма-
ють право на отри-
мання дивідендів

0  0 0 0

Дата виплати диві-
дендів 

0  0 0 0

Опис В звітному періоді дивіденди не нараховувались і не 
виплачувались, так як рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів  73889 76568
Основні засоби  45042 48768
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 13980 13989
Сумарна дебіторська заборгованість  14600 13438
Грошові кошти та їх еквіваленти  1 45
Власний капітал 21255 23204
Статутний капітал 1825 1825
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -14984 -13000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 52634  53364
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,271827 -0,75054
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

 -0,271827 -0,75054

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  7298760  7298760
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

телефон для довідок: (0566) 69-17-55 
Наглядова рада Пат «Новопавлівський гранітний кар’єр»

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «НовоПавлІвСЬКий ГРаНІтНий КаР’ЄР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
29.04.2015 року

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

«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 34575675
3. Місцезнаходження: 03150 м. Київ вул. Ковпака, 17
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 569 91 00, 044 569 79 12
5. Електронна поштова адреса: info@creditwest.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.creditwest.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
1. 28.05.2015 року Рішенням Акціонера №13 у зв’язку із прийняттям рі-

шення про ліквідацію Ревізійної комісії емітента було припинено повнова-
ження Голови Ревізійної комісії Ерсін Ердоган. Паспорт громадянина Ту-
реччини серії U №09143277, виданий 22.04.2011 губернаторством 

м. Багджілар, Туреччина. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді, 1 рік. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, по-
вноваження якої припинено, нікого не призначено.

2. 28.05.2015 року Рішенням Акціонера №13 у зв’язку із прийняттям рі-
шення про ліквідацію Ревізійної комісії емітента було припинено повнова-
ження Члена Ревізійної комісії Фатіх Улусой. Паспорт громадянина Туреч-
чини серії TR-V №695929, виданий 10.01.2007 губернаторством м. Стамбул, 
Туреччина. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, 1 рік. Част-
кою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої 
припинено, нікого не призначено.

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

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

2. Голова Правління _____________________ аднан аначалі
29.04.2015

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «веСт ФайНеНС еНд КРедит БаНК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Компанiя «Ельба»
2. Код за ЄДРПОУ 31826636
3. Місцезнаходження 08600, Василькiв, 

Володимирська, 22
4. Міжміський код, телефон та факс 0444675310 0444676310
5. Електронна поштова адреса elenazai@arktika.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.elbako.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
24.04.2015 р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ Компанiя «Ельба» 

прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень ревiзора 
ПАТ  Компанiя «Ельба» Касян Валентини Василiвни, паспорт СК 314566, 
виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi. Розмiр паке-
та акцiй та частка, якою вона володiє в Статутному капiталi ПАТ Компанiя 
«Ельба» складає 0. Непогашенної судимостi та за корисливi та посадовi 
злочини не має. Ревiзор ПАТ Компанiя «Ельба» перебувала на вказанiй 
посадi — 3 роки 3 мiсяцi.

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 вагiн Костянтин олександрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.04.2015
(дата)

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво КомПаНIя «елЬБа»

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 

Компанiя «Ельба»
2. Код за ЄДРПОУ 31826636
3. Місцезнаходження 08600, Василькiв, Володимирська, 22
4. Міжміський код, телефон та факс 0444675310 0444676310
5. Електронна поштова адреса elenazai@arktika.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.elbako.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення

24.04.2015 р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ Компанiя «Ельба» 
прийнято рiшення про призначення на посаду ревiзора ПАТ Компанiя 
«Ельба»Вашека Вiкторiю Анатолiївну, особа не надала згоду на розкриття 
її паспортних данихi. Розмiр пакета акцiй та частка, якою вона володiє в 
Статутному капiталi ПАТ Компанiя «Ельба» складає 0. Непогашенної 
судимостi та за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi пять рокiв 
обiймає посаду Головний бухгалтер — Начальник вiддiлу фiнансової та де-
позитарної дiяльностi Департаменту з управлiння дiяльнiстю Корпоратив-
ного недержавного пенсiйного фонду Нацiонального банку України/

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 вагiн Костянтин олександрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.04.2015
(дата)

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво КомПаНIя «елЬБа»

Річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТУРБОАТОМ» , 05762269, 
просп. Московський, 199, м. Харків, 
Харківський, Харківська область, 
61037, (057) 349-22-92

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

28.04.2015

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

www.turboatom.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 «Українська аудиторська 
служба», 21198495

5. Інформація про загальні збори У 2014 році Загальні збори акціоне-
рів Товариства 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 привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

219 257 362,67 0 69 701 861,59 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

Дата виплати 
дивідендів
Опис Дивіденди на державну частку корпоративних прав 

сплачено в повному обсязі за 2012 рік — 
69 млн. 701  тис. 861 грн. 59 коп., за 2013 рік —  
219 млн. 257 тис. 362 грн. 67 коп., згідно Постанов 
Кабінету Міністрів України № 214 від 27.03.2013 р. та 
№ 33 від 29.01.2014 року зі змінами, відповідно.

ІІ. основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 4 015 326 3 721 030
Основні засоби (за залишковою вартістю) 486 358 353 874
Довгострокові фінансові інвестиції 67 254 85 032
Запаси 1 737 317 1 582 875
Сумарна дебіторська заборгованість 454 585 624 735
Грошові кошти та їх еквіваленти 864 652 788 550
Власний капітал 2 579 448 2 161 308
Статутний капітал 105 624 105 624
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 412 760 1 994 620
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 161 748 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 274 130 1 559 722
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

1,50864 1,37976

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

1,50864 1,37976

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 422 496 520 422 496 520
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

вIдКРите аКЦIоНеРНе товаРиСтво «тУРБоатом»
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деРЖавНе аГеНтСтво автомоБІлЬНих доРІГ 
УКРаЇНи

Річна інформація емітента, який здійснив приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів 

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

Державне агентство автомобiльних 
дорiг України
код за ЄДРПОУ: 37641918
місцезнаходження: 03150, м. Київ, 
вул. Фізкультури, 9
міжміський код та телефон: 
(044) 287-51-07

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

28.04.2015

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

www.ukravtodor.gov.ua

Голова  Сергій Підгайний

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“УКРаЇНСЬКий БеКоН”

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
"УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН", 33380539, 
Донецька обл., Костянтинiвський 
район, с. Водяне — 2, Зелена, 1-А, 
85180, 06272 61031

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

29.04.2015

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

http://33380539.smida.gov.ua/

РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «ФК СоКРат» , 
21645965, вул. Почайнинська, буди-
нок 70, офіс 65, Подільський район, 
м. Київ, 04070, Україна, 044-207-01-00

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

28.04.2015

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

www.sokrat.com.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«метРоБУд»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя  
емІтеНта ЦІННих ПаПеРІв 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента — Приватне акціо-
нерне товариство «Метробуд», код 32961977, 01601 м. Київ, 
вул. Прорізна, 8, (044) 279-41-89

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії — 28.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію — 

www.pratmetrobud.kiev.ua

Генеральний директор _____________  в.І. ярмоленко
28.04.2015р.

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 «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУ-
ВАЛЬНА ФАБРИКА «ДЗЕРЖИН-
СЬКА», 00176495, ВУЛ. ЛЕНIНА, 11, 
ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДЗЕРЖИНСЬК, 
Донецька область, 85205,  
(06247) 9-33-51

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

28.04.2014

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

www.tsof-dz.com.ua

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

Аудиторська фірма ТОВ «КРАТ-
АУДИТ», 23413650

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів — чергові від 
30.04.2014 р. Кворум зборів: 0% до загальної кількості голосів. Порядок 
денний: 

1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 

зборів акціонерів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та се-
кретаря зборів),затвердження регламенту роботи загальних зборів акціо-
нерів товариства.

3.Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства (Директора) про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2013році. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства (Директора) за 2013рік.

4.Розгляд звіту (висновків) Ревізора Товариства про результати діяль-
ності в 2013році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та ви-
сновків Ревізора за 2013рік. 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013рік.
6. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 

2013рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
7.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014рік. 
8. Про списання основних засобів.
9. Про внесення та затвердження змін (доповнень) до Статуту ПАТ ЦЗФ 

«Дзержинська» у зв`язку з приведенням у відповідність деяких пунктів Ста-
туту відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». (Вне-
сення змін до Статуту Товариства затвердженого попередніми загальними 
зборами акціонерів, з метою усунення недоліків, по зауваженням НКЦПФР).

10. Про визначення особи, яка уповноважується на здійснення всіх дій, 
пов`язанних з проведенням державної реєстрації змін до Статуту.

Загальні збори акціонерів, які призначені на 30.04.2013 р., не відбулися 
у зв`язку з відсутністю кворуму.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось. Дивіденди не нараховувались, не сплачувались.

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

звітний попередній
Усього активів 13703 14487
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4839 5221
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7808 490
Сумарна дебіторська заборгованість 1056 8775
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал -33880 -32253
Статутний капітал 15643 15643
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -49523 -47896
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 50 1871
Поточні зобов’язання і забезпечення 47533 44869
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,03 -0,05
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,03 -0,05

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 62572300 62572300
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ЦеНтРалЬНа ЗБаГаЧУвалЬНа ФаБРиКа «дЗеРЖиНСЬКа»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
Прат «КмПЗ»

Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Київмашпостачзбут»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

01882137

Місцезнаходження емітента м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 23/4, 
04070

Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 408-0835

Електронна поштова адреса 
емітента

kmpz@ukrpost.ua

Вид особливої інформації зміна складу посадових осіб
Дата вчинення дії 24.04.2015
Дата розміщення у стрічці новин 27.04.2015

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 12 від 
24.04.2015 року) переобрано на новий термін органи управління товари-
ства. Склад органів не змінено. Причина — закінчення строку дії повнова-
жень, строк перебування на посадах — 3 роки. Строк на який обрано по-
садових осіб — 3 роки.

Голова Наглядової ради: Гранцев Іван Володимирович* (паспорт МЕ 
688154 26.08.2005 Святошинським РУГУ МВС України в м.Києві), володіє 

24,69% СК емітента. Попередня посада — Голова НР в ПрАТ «КМПЗ».
Члени Наглядової ради: 
- Макар Володимир Романович* (паспорт МС 111989 02.10.1996 Терно-

пільським МУ УМВС України в Тернопільській обл.), володіє 0% СК емітен-
та. Попередня посада — Член НР в ПрАТ «КМПЗ.

- Мікітян Каріна Олександрівна* (паспорт МЕ 820087 21.07.2007 Дар-
ницьким РУГУ МВС України в м. Києві), володіє 0% СК емітента. 

Голова правління: Темненко Олексій Іванович* (паспорт СН 455812 
24.04.1997 Московським РУГУ МВС України в м. Києві), володіє 68,83% СК 
емітента. Попередня посада — Голова правління в ПрАТ «КМПЗ».

Члени Правління: 
- Черній Ірина Вікторівна* (паспорт СО 125640 24.04.1997 Московським 

РУГУ МВС України в м. Києві), володіє 0% СК емітента. Попередня поса-
да  — Член правління в ПрАТ «КМПЗ»,

- Скрипка Світлана Олегівна* (паспорт СО 056509 25.12.1998 Жовтне-
вим РУГУ МВС України в м. Києві), володіє 0% СК емітента. Посадова осо-
ба не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини. 

Ревізор: Макогін Тетяна Миколаївна* (паспорт МС 179563 12.11.1997 
Кременецьким РВ УМВС України в Тернопільській обл.), володіє 0% СК емі-
тента. Попередня посада — ревізор в ПрАТ «КМПЗ».

________________
* Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи поса-

дові злочини.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«КиЇвмашПоСтаЧЗБУт»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ 
«КИЇВВОДОКАНАЛ», 03327664, 
ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКА, 1-А, М.КИЇВ, 
Печерський, 01015, (044) 226-30-38

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

28.04.2015

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

www.vodokanal.kiev.ua

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма 
«АРКА», 31520115

5. Інфор-
мація 
про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 06.05.2014 року. 
Кворум зборів: 0% до загальної кількості голосів. 
Порядок денний: 
1. Обрання секретаря та лічильної комісії зборів.
2. Звіт Голови правління — генерального директора про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 
рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяль-
ність Товариства у 2013 році.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства 
за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік 
та порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.
6. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товари-
ства.
7. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Збори акціонерів скликані Наглядовою радою Товариства. Про-
позицій до порядку денного не надходило.
Збори акціонерів не відбулись, оскільки були скасовані рішен-
ням Наглядової ради Товариства (протокол від 17.04.2014) в 
зв'язку з технічними помилками, що були допущені під час їх 
скликання, і унеможливлювали проведення зборів без пору-
шення вимог чинного законодавства України.

5. Інфор-
мація 
про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 18.07.2014 
року. 
Кворум зборів: 0% до загальної кількості голосів. 
Порядок денний: 
1. Обрання секретаря та лічильної комісії зборів.
2. Звіт Голови правління — генерального директора про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 
рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяль-
ність у 2013 році.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства 
за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік 
та порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.
6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шля-
хом викладення його у новій редакції.
7. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товари-
ства.
8. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товари-
ства.
Збори акціонерів скликані Наглядовою радою Товариства. Про-
позицій до порядку денного не надходило.
Збори акціонерів не відбулись, оскільки були скасовані рішен-
ням Наглядової ради Товариства (протокол від 14.07.2014) в 
зв'язку з виконанням мобілізаційного плану, та введенням на 
об’єктах Товариства, в тому числі й місці проведення зборів, ре-
жиму посиленої охорони та обмеження доступу, пов’язаних з 
загостренням суспільно-політичної ситуації в країні.

6. Інформація про дивіденди.
За звітний та попередній періоди дивіденди не нараховувались та не 

виплачувались.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2954829 2712508
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2533782 2402285
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 27692 30956
Сумарна дебіторська заборгованість 261432 178040
Грошові кошти та їх еквіваленти 86019 49236
Власний капітал 29682 22653
Статутний капітал 175489 175489
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -145807 -152836
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2449942 2266157
Поточні зобов’язання і забезпечення 475205 423697
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,01 0

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

0,01 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 701957600 701957600
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 аКЦIоНеРНе товаРиСтво «аКЦIоНеРНа КомПаНIя «КиЇвводоКаНал»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БМ БАНК», 
33881201м. Київ , Шевченкiвський, 
01032, м. Київ, бульвар Тараса 
Шевченка, 37/122 044 494-42-67,

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

28.04.2015

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

www.bmbank.com.ua

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

Аудиторська фiрма ТОВ «Iнтер-
аудит», 30634365

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство):
28.04.2014 проведено чергові річні загальні збори. Порядок денний:  
1. Про обрання секретаря Загальних Зборiв Акцiонерiв АТ «БМ БАНК».  
2. Про обрання лiчильної комiсiї. 3. Про розгляд звiту Правлiння по ре-
зультатах дiяльностi АТ «БМ БАНК» за 2013 рiк. 4. Про розгляд звiту та 
затвердження висновкiв Ревiзiйної Комiсiї АТ «БМ БАНК» за 2013 рiк.  
5. Про затвердження звiту Зовнiшнього аудитора ТОВ «Iнтер - Аудит» про 
перевiрку фiнансової звiтностi АТ «БМ БАНК» за 2013 рiк. Затвердження 
заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми.
6. Про затвердження рiчного фiнансового звiту АТ «БМ БАНК» за 2013 рiк 
та порядку покриття збиткiв за 2013 рiк. 
7. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової Ради АТ «БМ 
БАНК». 8. Про обрання Голови та членiв Наглядової Ради АТ «БМ БАНК». 
Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової 
Ради АТ «БМ БАНК». Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради АТ «БМ БАНК».  
9. Прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Банку 
шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за раху-
нок додаткових внескiв.10. Прийняття рiшення про приватне розмiщення 
акцiй Банку та затвердження Протоколу рiшення про приватне розмiщення 
акцiй. 11. Затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено 
розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення. 
12. Визначення органу Банку уповноваженого приймати рiшення про:- за-
лучення до розмiщення андеррайтера; - внесення змiн до проспекту емiсiї 
акцiй;- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв 
купiвлi-продажу акцiй додаткового випуску з першими власниками у процесi 
приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй 
укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв укладення договорiв купiвлi-продажу акцiй до-
даткового випуску з першими власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй; - затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;- затвер-
дження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; - прийняття 
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - повернення внескiв, внесених 
в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством 
строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi 
приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати 
таке рiшення або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення 
акцiй; - письмове повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне 
право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про 
можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це 
в офiцiйному друкованому органi.13. Визначення осiб Банку, уповноваже-
них: - проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого пере-
важного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про 
розмiщення;- проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з пер-
шими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; 

- проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, 
якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товари-
ством належних їм акцiй. 14. Про затвердження Положення про Наглядо-
ву Раду АТ «БМ БАНК».15. Про затвердження Положення про Правлiння 
АТ «БМ БАНК». Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради АТ «БМ БАНК» 
(Протокол №6 вiд 25.03.2014р.) Збори визнано такими, що вiдбулися.
24.09.2014 проведено позачергові загальні збори. Порядок денний: 1. Про 
обрання секретаря Загальних Зборiв Акцiонерiв АТ «БМ БАНК». 2. При-
йняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Банку шляхом 
збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додат-
кових внескiв.3. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй Банку 
та затвердження Протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй. 4. За-
твердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, 
щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення. 5. Визначення ор-
гану Банку уповноваженого приймати рiшення про:• залучення до 
розмiщення андеррайтера; • внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;• при-
йняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв купiвлi-
продажу акцiй додаткового випуску з першими власниками у процесi при-
ватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй 
укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
• затвердження результатiв укладення договорiв купiвлi-продажу акцiй до-
даткового випуску з першими власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй; • затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;• затвер-
дження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; • прийняття 
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;• повернення внескiв, внесених 
в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством 
строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi 
приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим прийма-
ти таке рiшення або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення 
акцiй; • письмове повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне 
право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про 
можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це 
в офiцiйному друкованому органi.6. Визначення осiб Банку, уповноваже-
них: • проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого пе-
реважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення 
про розмiщення; • проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв 
з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; • проводи-
ти дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi 
реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством 
належних їм акцiй. Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради АТ «БМ БАНК» 
(Протокол №20 вiд 08.09.2014р.).Збори визнано такими, що вiдбулися.
6. Інформація про дивіденди: Iнформацiя про дивіденди відсутня, 
оскільки дивіденди у 2014р. емітентом не нараховувались i вiдповiдно 
не сплачувались.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

звітний попередній
Усього активів 1586096 1973272
Грошові кошти та їх еквіваленти 241075 264828
Кошти в інших банках 0 26664
Кредити та заборгованість клієнтів 1168306 1395120
Усього зобов’язань 2577446 2355469
Кошти банків 777384 460513
Кошти клієнтів 1259877 1671577
Усього власного капіталу та частка меншості -991350 -382197
Статутний капітал 776397 776397
Чистий прибуток/(збиток) 1056393 -913264
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-0.34 -0.33

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

0 0

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «Бм БаНК»

ПовІдомлеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІН-

СТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28.

шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІН-

СТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» повідомляє Вас, що 
12 червня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 03680, м. Київ, 
вул. Предславинська, 28, кімната 208, відбудуться загальні збори акці-
онерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбудеться 12 червня 2015 року з 10.20 год. до 10.50 год. за адресою: 
Україна, 03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28, кімната 208.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право 

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«НаУКово-доСлІдНий ІНСтитУт автоматиЗаЦІЇ ПРомиСловоСтІ»
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на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) 
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00 год. 08 червня 2015 року.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в 
акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціо-
нера (його представника), а в разі участі представника акціонера — також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у 
загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 11 червня 
2015  року (включно), у робочі дні з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 
17.00 год. без обідньої перерви за адресою: Україна, 03680, м. Київ, вул. 
Предславинська, 28, каб. 208, ПАТ «НДІАВТОПРОМ». Відповідальна за 
ознайомлення з матеріалами зборів особа — Кузнецова А.А. — перший 
заступник Генерального директора ПАТ « НДІАВТОПРОМ».

12 червня 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 проведен-
ня загальних зборів акціонерів. 

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

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

акціонерів. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльнос-
ті в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-
вої ради.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пе-
ревірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 

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

Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

13. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення 
Статуту в новій редакції.

14. Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламен-
тують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення По-
ложень в новій редакції.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Пат «НдІавтопром» (тис. грн.) 

Найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів 35 194 30 984
Основні засоби 249 295
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість 12 639 14 306
Грошові кошти та їх еквіваленти 815 1 716
Нерозподілений прибуток 31 940 27 863
Власний капітал 33 995 29 927
Статутний капітал 1 651 1 651
Довгострокові зобов`язання 87 62
Поточні зобов`язання 1 112 995
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,12 0,12

Середньорічна кількість акцій (шт.) 33 026 060 33 026 060
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

176 176 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

113 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 18

Примітка:
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу 

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

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

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

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною устано-
вою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних 
паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахун-
ка в цінних паперах.

Телефони для довідок: (044) 528-70-44, 528-45-98.
Пат «НдІавтопром»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СМАРТ-ХОЛДИНГ» , 34716646, вул. 
Ігорівська, буд. 7-А, м. Київ, Подільський, 
04070, Україна, (044) 590-30-04

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

29.04.2015

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

http://34716646.smida.gov.ua/em_reports

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 
«ФОРУМ», 23070374

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

звітний попередній
Усього активів 158951 256337

Основні засоби (за залишковою вартістю) 1292 2101
Довгострокові фінансові інвестиції 0 4598
Запаси 3608 439
Сумарна дебіторська заборгованість 56930 146058
Грошові кошти та їх еквіваленти 482 2041
Власний капітал 66572 -1849
Статутний капітал 100469 469
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -34072 -2493
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 92379 258186
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номінальна 
вартість  

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу  

0 0

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

0 0

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СмаРт-холдиНГ» 



№81, 29 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

25

Спростування 
ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ЗаПоРІЖвоГНетРив» , 

код ЄДРПОУ 00191885, керуючись «Положенням про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів», затвердженим Рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року №2826, спросто-
вує особливу інформацію «Відомості про зміну складу посадових осіб», 
опубліковану в загально доступній стрічці новин за адресою http://

stockmarket.gov.ua 27.04.2015 року о 12.53.31годині через допущену тех-
нічну помилку. Зазначену технічну помилку емітент виявив самостійно 
27.04.2015 року.

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

Генеральний директор  Бусько в.м.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ЗаПоРІЖвоГНетРив»

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «метлайФ», 
32109907м. Київ , Шевченкiвський, 
01032, м. Київ, Комiнтерну, 14 
044-494-13-43 ,

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

28.04.2015

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

www.metlife.ua stockmarket.gov.ua

КомПаНІя лІФаЗа лІмІтед
(LIFAZA LIMITED)

 «Компанія ЛІФАЗА ЛІМІТЕД (LIFAZA LIMITED) (юридична особа засно-
вана і зареєстрована в Республіці Кіпр, під реєстраційним номером: 
294413, за адресою: Кіпр, м. Нікосія, 1097, Діагору 4, корпус «Кермія», 
квартира/офіс 104 (Diagorou 4, KERMIA HOUSE, Flat/ Office 104, 1097, 
Nicosia, Cyprus)), керуючись ст. 64 Закону України «Про акціонерні Това-
риства» повідомляє Вас про свій намір придбати належні на праві влас-
ності Компанії ЛУТЗАРІН ЛІМІТЕД (LUTZARIN LIMITED) (юридична особа, 
створена і зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр за реєстра-
ційним номером 225509) прості іменні акції у кількості 16 350 000 шт. ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУК-
ТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» (код ЄДРПОУ: 14310135).

На даний момент Компанія ЛІФАЗА ЛІМІТЕД (LIFAZA LIMITED) не є 
акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ 
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА».»

Компанія лІФаЗа лІмІтед (LIFAZA LIMITED)
в особі представника  Семигайла Сергія

Річна інформація емітента за 2014 рік
ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «БаНК БоГУСлав»

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

міжміський код та телефон емітента
ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «БаНК БоГУСлав»
34540113
м.Київ Подiльський р-н 04080 м.Київ Нижньоюркiвська,81
(044) 484-01-74
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії 
30 квітня 2015 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію
www.stockmarket.gov.ua, www.bankboguslav.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-

ний аудит фінансової звітності 
товариство з обмеженою відповідальністю «аудиторська фірма 

«аКтив-аУдит»
30785437
5. Інформація про загальні збори.
24.04.2015 проведено чергові (річні) Загальні збори. Iнiцiатором прове-

дення чергових (річних) Загальних зборів акцiонерiв АТ «БАНК БОГУСЛАВ» 
були керiвнi органи АТ «БАНК БОГУСЛАВ».

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 
2. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 

2014 рік.
3. Розподіл прибутку Банку за 2014 рік.
4. Затвердження розміру річних дивідендів.
5. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради Банку.
6. Розгляд звіту Правління Банку та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Правління Банку.
7. Розгляд звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Банку та при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Банку. 
8. Розгляд аудиторського висновку (звіту) аудиторської фірми та затвер-

дження заходів за результатами його розгляду. 
9. Внесення змін та доповнень до Статуту АТ «БАНК БОГУСЛАВ» шля-

хом затвердження його в новій редакції у зв’язку із приведенням окремих 
статей Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України.

10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Реві-
зійної комісії у зв’язку з внесенням змін до Статуту АТ «БАНК БОГУС-
ЛАВ».

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 
Наглядової ради АТ «БАНК БОГУСЛАВ» у зв’язку з необхідністю розширен-
ня складу, шляхом обрання нових членів Наглядової ради Банку.

12. Встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови 
та членів Наглядової ради АТ «БАНК БОГУСЛАВ», затвердження умов 
цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підпи-
сання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку.

13. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК 
БОГУСЛАВ» у новій редакції.

14. Затвердження Положення про Наглядову раду АТ «БАНК БОГУС-
ЛАВ» у новій редакції.

15. Затвердження Положення про Правління АТ «БАНК БОГУСЛАВ» у 
новій редакції.

16. Про скасування Положення про Ревізійну комісію АТ «БАНК БОГУС-
ЛАВ».

17. Затвердження Принципів корпоративного управління АТ «БАНК БО-
ГУСЛАВ» у новій редакції.

6. Інформація про дивіденди. 
За результатами звітного та попереднього року рішення щодо виплати 

дивідендів не приймалось.
Рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК БО-

ГУСЛАВ» дивіденди за 2014 рік не виплачуються (Протокол №01 чергових 
(річних) Загальних зборів від 24.04.2015 року).

Рішенням чергових (річних) Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК БО-
ГУСЛАВ» дивіденди за 2013 рік не виплачуються (Протокол №01 чергових 
(річних) Загальних зборів від 25.04.2014 року)

II. основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

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

звітний попере-
дній

Усього активів  541365  530338
Грошові кошти та їх еквіваленти  34471  64202
Кошти в інших банках  11037  48692
Кредити та заборгованість клієнтів  350391  320958
Усього зобов’язань  347627  339244
Кошти банків 70067  62579
Кошти клієнтів  267189  275181
Усього власного капіталу та частка меншості  193738  191094
Статутний капітал  180000  180000
Чистий прибуток/(збиток)  1442  1285
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн)

 8.01  7.14

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

 8.01  7.14

Голова Правління 
ат «БаНК БоГУСлав» Заремба людмила Петрівна

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «БаНК БоГУСлав»
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II. текст повідомлення
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

зміну складу посадових осіб емітента)
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Чорноморський суднобудiвний 
завод»

2. Код за ЄДРПОУ 14312980
3. Місцезнаходження 54000, Миколаїв, Iндустрiальна, 

буд. 1 
4. Міжміський код, телефон та факс (512) 67-70-07 д/н
5. Електронна поштова адреса Tatyana.Kargapoltseva@kherson-

shipyard.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

14308500.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв ПАТ»ЧСЗ» вiд 24.04.2015р.(Протокол 

1/2015. вiд 24.04.2015р.) Припинено повноваження членiв Наглядової ради 
Компанiї ФОЛIНА ТРЕЙДIНГ КО ЛIМIТЕД (FOLINA TRADING CO LIMITED), 

Посадова особа перебувала на посадi 3 роки.

Згiдно рiшення Загальних зборiв ПАТ «ЧСЗ» вiд 24.04.2015р.(Протокол 
1/2015. вiд 24.04.2015р.) Припинено повноваження члена Наглядової ради 
Компанiї НIПОЛОРТ IНВЕСТМЕНТС ЛТД (NIPOLORT INVESTMENTS 
LTD). 

Посадова особа перебувала на посадi 3 роки.
Згiдно рiшення Загальних зборiв ПАТ»ЧСЗ» вiд 24.04.2015р.(Протокол 

1/2015. вiд 24.04.2015р.) Припинено повноваження членiв Наглядової ради 
Компанiї МАРЛЕНIА ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД (MARLENIA ENTERPRISES 
LTD). 

Посадова особа перебувала на посадi 3 роки.
Згiдно рiшення Загальних зборiв ПАТ»ЧСЗ» вiд 24.04.2015р.(Протокол 

1/2015. вiд 24.04.2015р.) 
Компанiю НIПОЛОРТ IНВЕСТМЕНТС ЛТД (NIPOLORT INVESTMENTS 

LTD) посадову особу обрано до складу Наглядової ради ПАТ «ЧСЗ» стро-
ком на три роки згiдно Статуту.

Згiдно рiшення Загальних зборiв ПАТ»ЧСЗ» вiд 24.04.2015р.(Протокол 
1/2015. вiд 24.04.2015р.) Компанiю — НУРТЕНО ХОЛДIНГЗ ЛТД 
(NOURTENO HOLDINGS LTD) обрано до складу Наглядової ради ПАТ 
«ЧСЗ» сроком на три роки згiдно Статуту.

Згiдно рiшення Загальних зборiв ПАТ»ЧСЗ» вiд 24.04.2015р.(Протокол 
1/2015. вiд 24.04.2015р.) Компанiю — ПРАСТОЛ СЕРВIСИЗ ЛТД (PRASTOL 
SERVICES LTD обрано до складу Наглядової ради ПАТ «ЧСЗ» строком на 
три роки згiдно Статуту.

Генеральний директор  о.в.остапенко

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ЧоРНомоРСЬКий СУдНоБУдIвНий Завод»

ПовІдомлеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
01025, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12

шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» (скорочене найменування ПрАТ «БФК 
«ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС») повідомляє Вас, що 12 червня 2015 року о 15.00  го-
дині за адресою: Україна, м. Київ, вул. володимирська, буд. 12, кімна-
та  722, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 12 червня 2015 року з 14.30 год. до 14.50 год. за адресою: 
Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімната 722.

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 червня 2015 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають мож-
ливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати 
надіслання акціонерам даного повідомлення до 11 червня 2015 року (включ-
но) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 
год. до 14.00 год.) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12, 
ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС», каб. 705. Відповідальна за ознайомлення 
з матеріалами зборів особа — Ковальова Ірина Олександрівна, начальник 
відділу контролінгу та управління, член Ревізійної комісії Товариства.

12 червня 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. 

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

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

акціонерів. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

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

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

Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових дого-

ворів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

13. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Ста-
туту в новій редакції.

14. Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламенту-
ють діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Поло-
жень в новій редакції.

15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких значних 
правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат «БФК «ГлоБал еСтейтС» (тис. грн.) 

Найменування показника період
2014 рік 2013 рік

Усього активів  121 334 105 735
Основні засоби (залишкова вартість) 68 793 72 047
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 0 8
Сумарна дебіторська заборгованість  14 261 11 419
Грошові кошти та їх еквіваленти 306 388
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (178 950) (85 742)
Власний капітал (175 250) (82 042)
Статутний капітал 3 700 3 700
Довгострокові зобов’язання 152 248 76 864
Поточні зобов’язання 144 336 110 913
Чистий прибуток (збиток) (93 208) (9 112)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 740 000 740 000
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) 58 65
Телефон для довідок: (044) 506 20 13

Прат «БФК «ГлоБал еСтейтС»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «БУдІвелЬНо-ФІНаНСова КомПаНІя «ГлоБал еСтейтС»
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Правління АТ «КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД» (адреса місцезнаходжен-
ня 02099, м. Київ, вул. Бориспільська,9) повідомляє про скликання поза-
чергових загальних зборів акціонерів які відбудуться — 05 червня 
2015р. о 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корпус 
№ 2, зала для нарад.

ПоРядоК деННий (ПеРелІК ПитаНЬ, Що виНоСятЬСя 
На ГолоСУваННя) ПоЗаЧеРГових ЗаГалЬНих ЗБоРІв 
аКЦІоНеРІв ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 

«КиЇвСЬКий РадІоЗавод»:
1. Про обрання складу лічильної комісії,
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів публічного акціонерного товариства «Київський радіозавод» 
(затвердження регламенту).

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

5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 
2015  рік.

6. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2014р. та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

7. Звіт Ревізійної комісії за 2014рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

8. Затвердження висновків Ревізійної комісії про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014рік.
10. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) То-

вариства за 2014 рік та порядку виплати дивідендів за 2014 рік.
11. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2015рік.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Нагля-

дової ради Товариства, обрання особи уповноваженої на підписання до-
говорів з членами Наглядової ради.

15. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

Реєстрація учасників зборів відбудеться: 05 червня 2015р. з 10:00 до 
10:45 за місцем проведення зборів. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами 
щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами до-
кументів можна ознайомитись в день проведення зборів а також в пері-
од з 05травня 2015р. по «04» червня 2015р. у робочі дні в час з 10-00 по 
17-00 за адресою м. Київ, вул. Бориспільська, 9 звернувшись із заявою 
складеною у довільній формі. 

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу 
акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в 
зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відпо-
відно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 566-85-20

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

Найменування показника Період
2014 рік 2013 рік

Всього активів 74236,0 73112,0
Основні засоби 41183,0 41373,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4197,0 4095,0
Сумарна дебіторська заборгованість 3601,0 3918,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2463,0 696,0
Нерозподілений прибуток -222,0 -266,0
Власний капітал 71689,0 69825,0
Статутний капітал 70091,0 70091,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2547,0 3287,0
Чистий прибуток(збиток) +101,0 +113,0
Середньорічна кількість акцій(шт.) 280364000 280364000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

311 359

Голова правління  м.К. Сторожук

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КиЇвСЬКий РадІоЗавод»

Річна інформація 

Пат «ЧеРНIГIвРайаГРоПРомтехНIКа»
для опублікування в офіційному друкованому виданні

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

Публiчне акцiонерне товариство «Чернiгiв-
райагропромтехнiка», 00909220Чернігівська , 
д/н, 14020, М.ЧЕРНIГIВ, 
вул. ШЕВЧЕНКА, 162А (04622) 31147,

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

29.04.2015

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

chrapt.pat.ua

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

Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма 
«АЛЬФА-АУДИТ», 21390979

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

Збори відбулися 22.04.2014 р. Питання по-
рядку денного:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включа-
ючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загаль-
них зборiв, затвердження регламенту за-
гальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту Наглядової ради за 2013 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту Директора за 2013 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затверджен-
ня висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 
товариства за 2013 рiк.

6. Затвердження рiчного звiту (рiчної 
фiнансової звiтностi) товариства за 2013 рiк.
7. Розподiл (покриття) збиткiв 2013 року.
8. Прийняття рiшення про припинення по-
вноважень членiв Наглядової ради.
9. Обрання членiв Наглядової ради.
10. Про попереднє схвалення значних 
правочинiв товариства.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 537 559
Основні засоби (за залишковою вартістю) 381 423
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 68 88
Сумарна дебіторська заборгованість 71 40
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 8
Власний капітал 398 477
Статутний капітал 718 718
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1294 -1215
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 54 12
Поточні зобов’язання і забезпечення 85 70
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.0275054 -0.0424767
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.0275054 -0.0424767

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2872160 2872160
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

директор  Песік Борис Григорович
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Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

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

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний 
комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк", 
ЄДРПОУ 00039002, Київська обл., 01001, м.
Київ, провулок Шевченка, 12, т.(044)364-67-77

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

28.04.2015

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

www.pib.ua

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

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги», 
33306921 
Генеральний директор
ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi Послуги» 
Свiстiч О.М.

Партнер 
Студинська Ю.С.

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

Протягом 2014 року було проведено засідання 
чергових та позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ «Промінвестбанк».
На рiчних Загальних зборах акцiонерiв 
25.04.2014 р. розглядалися питання та при-
ймались рiшення вiдповiдно до затверджено-
го порядку денного зборiв:
- Звiт Наглядової Ради Публiчного акцiонерного 
товариства «Акцiонерний комерцiйний 
промислово-iнвестицiйний банк» (далi — 
Банк) за 2013 рiк; 
- Звiт Правлiння Банку за 2013 рiк;
- Звiт Ревiзiйної комiсiї Банку за 2013 рiк; 
- Розгляд висновку зовнiшнього аудитора про 
перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Банку за 
2013 рiк;
- Затвердження рiчної фiнансової звiтностi 
Банку за 2013 рiк;
- Розподiл прибутку (збиткiв) за 2013 рiк; 
- Про внесення змiн до внутрiшнiх положень 
Банку; 
- Про дострокове припинення повноважень 
членiв Наглядової Ради Банку;
- Про обрання членiв Наглядової Ради Банку;
- Затвердження умов договорiв з членами На-
глядової Ради Банку.
На позачергових загальних зборах акцiонерiв 
27.11.2014 р., якi були ініційовані Наглядовою 
Радою Банку, розглядались питання та при-
ймались рiшення вiдповiдно до затверджено-
го порядку денного зборiв:
- Про збiльшення статутного капiталу 
ПАТ  «Промiнвестбанк» шляхом приватного 
розмiщення додаткових акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi за рахунок додаткових 
внескiв.
- Про затвердження Рiшення про приватне 
розмiщення акцiй ПАТ «Промiнвестбанк» та 
визначення перелiку осiб, якi є учасниками та-
кого розмiщення.
- Про визначення уповноваженого органу 
ПАТ  «Промiнвестбанк», якому надаються по-
вноваження щодо:залучення до розмiщення 
андеррайтера; внесення змiн до проспекту 
емiсiї акцiй;прийняття рiшення про дострокове 
закiнчення укладення договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй 
укладено договори з першими власниками та 
акцiї повнiстю оплачено); 

затвердження результатiв укладення договорiв 
з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй; затвердження результатiв 
приватного розмiщення акцiй; затвердження 
звiту про результати приватного розмiщення 
акцiй;прийняття рiшення про вiдмову вiд 
розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесе-
них в оплату за акцiї, у разi незатвердження у 
встановленi законодавством строки 
результатiв укладення договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй органом емiтента, уповноваженим при-
ймати таке рiшення, або у разi прийняття 
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 
письмового повiдомлення кожного акцiонера, 
який має переважне право на придбання 
розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, 
про можливiсть реалiзацiї такого права та 
опублiкування повiдомлення про це в 
офiцiйному друкованому органi. 
- Про визначення уповноважених осiб ПАТ 
«Промiнвестбанк», яким надаються повнова-
ження : проводити дiї щодо забезпечення 
реалiзацiї акцiонерами свого переважного 
права на придбання акцiй, стосовно яких при-
йнято рiшення про розмiщення; проводити дiї 
щодо забезпечення укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй; проводити дiї щодо 
здiйснення обов’язкового викупу акцiй у 
акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати 
здiйснення викупу акцiонерним товариством 
належних їм акцiй.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за про-
стими 

акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за про-
стими 

акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіден-
ди на одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання пере-
ліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис Дивiденди в звiтному роцi не виплачувались

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 50527422 39381237
Грошові кошти та їх еквіваленти 5946995 3656452
Кошти в інших банках 666328 51632
Кредити та заборгованість клієнтів 36401765 28054619
Усього зобов'язань 42579840 34373710
Кошти банків 22244336 16382805
Кошти клієнтів 14356717 14513017
Усього власного капіталу та частка меншості 7947582 5007527
Статутний капітал 8217093 9149882
Чистий прибуток/(збиток) -5796512 -40628
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0 0

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

0 0

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво
“аКЦIоНеРНий КомеРЦIйНий ПРомиСлово-IНвеСтиЦIйНий БаНК”
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ПовІдомлеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
49027 м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 4-А

шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ» 

(надалі ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», або Товариство) повідомляє Вас, 
що 08 червня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. дніпро-
петровськ, пл. шевченка, 4-а, Прат «ГотелЬ «ЖовтНевий», 
конференц-зал «Б» відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 08 червня 2015 року з 10.20 год. до 10.50 год. за адресою: 
Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 4-А, ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕ-
ВИЙ», конференц-зал «Б».

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. 02 червня 2015 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 05 червня 2015 року (включно) з понеділка по 
п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 
год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 4-А, 1-й по-
верх, бухгалтерія ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ». Відповідальна за озна-
йомлення з матеріалами зборів особа — Казак Марія Михайлівна — голо-
вний бухгалтер ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ».

08 червня 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. 

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів. 

3. Розгляд звіту Виконавчого органу (Директора) Товариства про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Директора) Товариства.

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

5. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та висновків Ревізора. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками ро-

боти в 2014 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Ста-

туту в новій редакції.
10. Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламенту-

ють діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Поло-
жень в новій редакції

основні показники фінансово-господарської діяльності
Прат «Готель «Жовтневий» (тис. грн.)

Найменування показника період
2013 рік 2014 рік

Усього активів  3 522,2 2 801,0
Основні засоби (залишкова вартість) 1 573,0 1 478,4
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 27,4 38,6
Сумарна дебіторська заборгованість  476,1 113,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 605,8 309,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (14 714,9) (15 524,2)
Власний капітал 3 296,0 2 486,7
Статутний капітал 17 977,9 17 977,9
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 226,2 314,3
Чистий прибуток (збиток) (15 160,10) (809,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17 977 900 17 977 900
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

44 44

Телефон для довідок: (056) 744-44-49.
Прат «ГотелЬ «ЖовтНевий»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ГотелЬ «ЖовтНевий»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента.1. Повне найменування емітента, код 

за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Пу-
блічне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Бережа-
нигаз», 21136718, вул. Шевченка,33, Тернопільська обл., м.Бережани, Бе-
режанський, Тернопільська, 47501, (03548) 21429.2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 29.04.2015.3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію: http://berezhanigaz.tgaz.te.ua.4. На-
йменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізич-
ної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Галичина-
аудитсервіс», 22599983.5. Інформація про загальні збори.11.04.2014, чер-
гові.Порядок денний загальних зборів акціонерів сформований наглядовою 
радою товариства та акціонером, який володіє більше 10 % від статутного 
капіталу товариства.Порядок денний:1. Обрання голови та членів лічиль-
ної комісії.2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.3. Прийняття рі-
шень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.4 Звіт голо-
ви правління ПАТ «бережанигаз» по підсумках фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту . Основні напрямки розвитку на 2014 рік.5.Звіт голови Наглядо-
вої ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.6.Звіт голови Ревізійної комісії за 2013 рік, та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.Затвердження висновків Ревізійної комісії за 
2013 рік.7..Затвердження річного звіту товариства. Порядок покриття збит-

ків Товариства за 2013 рік та плановий розподіл прибутку товариства на 
2014 рік.8. Про припинення товариства в результаті ліквідації.9. Про об-
рання голови та членів ліквідаційної комісії. Про порядок роботи ліквідацій-
ної комісії.10. Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Това-
риства.11. Про встановлення строку для подання претензій кредиторів. 
12. Про порядок розподілу майна Товариства,що ліквідується,між кредито-
рами і акціонерами.По всіх питаннях порядку денного прийняті рішення. 
Позачерговi збори акцiонерiв в звітному році не скликались.6. Інформація 
про дивіденди.За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.ІІ. Основні показники фінансово-
господарської діяльності підприємства (тис. грн.). Період звітний (попере-
дній).Усього активів 101 (129), Основні засоби (за залишковою вартістю)  
72 (89), Довгострокові фінансові інвестиції 0 (0), Запаси 16 (16), Сумарна 
дебіторська заборгованість 2 (24), Грошові кошти та їх еквіваленти 11 (0), 
Власний капітал -16182 (-16171), Статутний капітал 13 (13), Нерозподіле-
ний прибуток (непокритий збиток) -16198 (-16187), Довгострокові 
зобов'язання і забезпечення 0 (0), Поточні зобов'язання і забезпечення 
16283 (16300), Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,0085 
(-0,0069), Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн) -0,0085 (-0,0069), Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1300423 
(1300423), Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного пері-
оду загальна номінальна вартість 0 (0), Цінні папери власних випусків, ви-
куплені протягом звітного періоду у відсотках від статутного капіталу 0 (0), 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випус-
ків протягом періоду 0 (0).

ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
По ГаЗоПоСтаЧаННЮ та ГаЗиФIКаЦIЇ «БеРеЖаНиГаЗ»
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ПовІдомлеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОБОС»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 01001, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, офіс 703

шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОБОС» (ПрАТ «КОБОС») 

повідомляє Вас, що 12 червня 2015 року о 14.00 годині за адресою: Укра-
їна, м. Київ, вул. володимирська, буд. 12, кімната 722, відбудуться за-
гальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 12 червня 2015 року з 13.30 год. до 13.50 год. за адресою: 
Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімната 722.

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 червня 2015 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 11 червня 2015 
року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня 
перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 12, оф. 705, ПрАТ «КОБОС». Відповідальна за ознайомлення з 
матеріалами зборів особа — Сенченко Олена Іванівна, Бухгалтер ПрАТ 
«КОБОС».

12 червня 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. 

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

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

акціонерів. 

3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності 
в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

6. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду висновків Ревізора Товариства.

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

Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Ста-

туту в новій редакції.
11. Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламенту-

ють діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Поло-
жень в новій редакції.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат «КоБоС» (тис. грн.) 

Найменування показника період
2014 рік 2013 рік

Усього активів  85 838,8 96 825
Основні засоби (залишкова вартість) 59 178,1 70 415,6
Довгострокові фінансові інвестиції  24 011,0 1
Запаси 0
Сумарна дебіторська заборгованість  381,2 214,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 532,6 184,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (53 267,6) (41 993,8)
Власний капітал 84 202,4 95 476,2
Статутний капітал 26 578,2 26 578,2
Довгострокові зобов’язання 1 370,3 895,3
Поточні зобов’язання 266,1 453,5
Чистий прибуток (збиток) (11 273,8) (11 909,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26 578 185 26 578 185
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

2 1

Телефон для довідок: (044) 506- 20-13
Прат «КоБоС»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КоБоС»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2014 рік.

І. Основні відомості про емітента.1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Пу-
блічне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї 
«Залiщикигаз», 21131775, Промислова, 8, м.Залiщики, Залiщицький, Тер-
нопільська, 47540, 03554 2-30-54.2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
29.04.2015.3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://zalishchykygaz.tgaz.te.ua.4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — 
підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Галичина-аудитсервiс», 
22599983.5. Інформація про загальні збори.16.04.2014, чергові.Пропозицiї 
щодо порядку денного поступили вiд виконавчого органу товариства та вiд 
акцiонера, який володiє бiльше 10 % вiд статуного капiталу товариства 
НАК «Нафтогаз України».Порядок денний:1. Обрання голови та членів лі-
чильної комісії.2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.3. При-
йняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 
4. Звіт голови правління ПАТ «Заліщикигаз» по підсумках фінансово-
господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. Основні напрямки розвитку на 2014 рік.5. Звіт 
голови Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.7. Затвердження річного звіту Товари-

ства. Порядок покриття збитків Товариства за 2013 рік та плановий розпо-
діл прибутку Товариства на 2014 рік.

8. Про припинення Товариства в результаті ліквідації.9. Про обрання 
Голови та членів ліквідаційної комісії. Про порядок роботи ліквідаційної ко-
місії.10. Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товари-
ства.11. Про встановлення строку для подання претензій кредиторів.12. Про 
порядок розподілу майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та 
акціонерами.По всіх питаннях порядку денного прийняті рішення. 
Позачерговi збори акцiонерiв в звітному році не скликались.6. Інформація 
про дивіденди.За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.ІІ. Основні показники фінансово-
господарської діяльності підприємства (тис. грн.). Період звітний(попередній).
Усього активів 352 (381), Основні засоби (за залишковою вартістю) 37 (48), 
Довгострокові фінансові інвестиції 0 (0), Запаси 6 (6), Сумарна дебіторська 
заборгованість 210 (174), Грошові кошти та їх еквіваленти 37 (79), Власний 
капітал -725 (-696), Статутний капітал 5 (5), Нерозподілений прибуток (не-
покритий збиток) -731 (-702), Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
0 (0), Поточні зобов'язання і забезпечення 1077 (1077), Чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію (грн) -0,0303 (-0,0511), Скоригований чистий 
прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,0303 (-0,0511), Середньо-
річна кількість простих акцій (шт.) 958 (958), Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість 0 (0), 
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду у відсо-
тках від статутного капіталу 0 (0), Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 (0).

ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво
По ГаЗоПоСтаЧаННЮ та ГаЗиФIКаЦIЇ «ЗалIЩиКиГаЗ»
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Річна інформація Пат «меНа ПаК»
для опублікування в офіційному друкованому виданні

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

Публiчне акцiонерне товариство «МЕНА 
ПАК», 00383260Чернігівська , Менський, 
15600, м. Мена, вул. О. Кошового, 6 
(04644) 21084,

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

29.04.2015

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

www.menapack.pat.ua

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

Приватне пiдприємство «Аудиторська 
фiрма «Альфа-аудит», 21390979

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

Збори відбулися 15.04.2014 р. Питання 
порядку денного:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, вклю-
чаючи голову.
2.Обрання головуючого та секретаря за-
гальних зборiв, затвердження регламенту 
загальних зборiв.
3.Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Директора за 2013 рiк.
5.Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 
Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї 
за пiдсумками перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 
2013 рiк.
6.Затвердження рiчного звiту (рiчної 
фiнансової звiтностi) товариства за 2013 
рiк.
7.Розподiл чистого прибутку 2013 року.
8.Внесення змiн до Статуту товариства.
9.Внесення змiн до внутрiшнiх документiв 
товариства.
10.Прийняття рiшення про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради.
11.Обрання членiв Наглядової ради.

12.Затвердження умов договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з члена-
ми Наглядової ради, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв 
(контрактiв) з членами Наглядової ради.
13.Прийняття рiшення про припинення 
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
14.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
15.Затвердження умов договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з члена-
ми Ревiзiйної комiсiї, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв 
(контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї.
16.Про виконання акцiонерами вимог За-
кону України «Про депозитарну систему 
України».

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 39429 41374
Основні засоби (за залишковою вартістю) 22310 25008
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 8294 5270
Сумарна дебіторська заборгованість 7441 9925
Грошові кошти та їх еквіваленти 404 916
Власний капітал 36270 37578
Статутний капітал 4012 4012
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -14734 -13426
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1805 1952
Поточні зобов’язання і забезпечення 1354 1844
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1.81729 0.36271
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-1.81729 0.36271

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 802294 802294
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

директор  вікторас тіревічюс

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «меНа ПаК»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента.1. Повне найменування емітента, код 

за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Пу-
блічне акцiонерне товариство по газопостачанню i газифiкацiї «Зборiвгаз», 
21138352, вул.Набережна 2, м.Зборiв, Зборiвський, Тернопільська, 47201, 
03540) 2-26-45.2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015.3. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:  
http://zborivgaz.tgaz.te.ua.4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  
Аудиторська фiрма «Галичина-аудитсервiс», 22599983.5. Інформація про 
загальні збори.16.04.2014, чергові.Порядок денний сформований наглядо-
вою радою товариства Вiд акцiонера, який володiє бiльше 10 % статутного 
капiталу товариства НАК «Нафтогаз України» поступила пропозиція щодо 
доповнення до порядку денного загальних зборів акціонерів.Порядок ден-
ний:1.Обрання голови та членів лічильної комісії.2.Обрання голови та се-
кретаря загальних зборів. 3.Прийняття рішень з питань порядку проведен-
ня загальних зборів акціонерів.4.Звіт голови правління ПАТ «Зборівгаз» по 
підсумках фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки розви-
тку на 2014 рік.5.Звіт голови Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.6. Звіт голови Ревізійної комісії за 
2013рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження 
висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.7.Затвердження річного звіту Това-

риства. Порядок покриття збитків Товариства за 2013рік та плановий роз-
поділ прибутку Товариства на 2014 рік.8.Про припинення Товариства в ре-
зультаті ліквідації.9.Про обрання Голови та членів ліквідаційної комісії. Про 
порядок роботи ліквідаційної комісії. 10.Затвердження порядку та строків 
проведення ліквідації Товариства.11.Про встановлення строку для подан-
ня претензій кредиторів.12.Про порядок розподілу майна Товариства, що 
ліквідується, між кредиторами та акціонерами.По всіх питаннях порядку 
денного прийняті рішення. Позачерговi збори акцiонерiв в звітному році не 
скликались.6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та по-
переднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.ІІ. Осно-
вні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.). 
Період звітний(попередній).Усього активів 419 (391), Основні засоби (за за-
лишковою вартістю) 69 (86), Довгострокові фінансові інвестиції 0 (0), За-
паси 28 (21), Сумарна дебіторська заборгованість 257 (210), Грошові кошти 
та їх еквіваленти 2 (2), Власний капітал -2030 (-2002), Статутний капітал 
5  (5), Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2036 (-2008), Довго-
строкові зобов'язання і забезпечення 0 (0), Поточні зобов'язання і забез-
печення 2449 (2393), Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 
-0,0566 (0), Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн) -0,0566 (-0,0566), Середньорічна кількість простих акцій (шт.) -0,0566 
(-0,0566), Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного пері-
оду загальна номінальна вартість 0 (0), Цінні папери власних випусків, ви-
куплені протягом звітного періоду у відсотках від статутного капіталу 0 (0), 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випус-
ків протягом періоду 0 (0).

ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
По ГаЗоПоСтаЧаННЮ I ГаЗиФIКаЦIЇ «ЗБоРIвГаЗ»
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Річна інформація емітента цінних паперів
Публічного акціонерного товариства «маріупольська кондитерська 

фабрика «Рошен»
за 2014 рік

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

1. Повне найме-
нування емітен-
та, код за 
ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, 
міжміський код 
та телефон емі-
тента

Публiчне акцiонерне товариство "Марiупольська 
кондитерська фабрика "Рошен", 
Код ЄДРПОУ 00382059
87500, Донецька, мiсто Марiуполь, вулиця Миколаївська, 
будинок 89 (0629)470028,

2. Дата розкрит-
тя повного тек-
сту річної ін-
формації у 
загальнодос -
тупній інформа-
ційній базі да-
них Комісії

27.04.2015р.

3. Адреса сто-
рінки в мережі 
Інтернет, на якій 
розміщено регу-
лярну річну ін-
формацію

www.mkf.dn.ua

4. Найменуван-
ня, код за 
ЄДРПОУ ауди-
торської фірми

Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Крат-Аудит", 
Код ЄДРПОУ 23413650 

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

04.03.2014 року відбулися річні загальні збори акціонерів 
товариства, скликані Наглядовою радою. Участь у зборах 
брали 138 акціонерів (представників акціонерів) , які во-
лодіють в сукупності 777 273 акціями (голосами) — 
95,5274 % від загального числа голосів акціонерів товари-
ства.
Перелік питань порядку денного:
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної 
комісії загальних зборів акціонерів.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря 
загальних зборів акціонерів.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Ре-
гламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4.Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товари-
ства шляхом викладення його у новій редакції та про за-
твердження нової редакції Статуту Товариства. 
5.Розгляд питання про затвердження річного звіту Това-
риства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки роз-
гляду звіту.
6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття 
рішення про наслідки розгляду звіту.
7.Звіт Правління Товариства за 2013 р. Прийняття рішен-
ня про наслідки розгляду звіту.
8.Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висно-
вків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 
2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової 
звітності Товариства за 2013 р. Затвердження фінансово-
го плану на 2014 р.
10.Розподіл збитків Товариства за 2013 р., з урахуванням 
вимого чинного законодавства.
11.Розгляд питання про припинення повноважень (відкли-
кання) членів Наглядової ради Товариства. 
12.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради 
Товариства. Затвердження умов цивільно — правових 
або трудових договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з 
членами Наглядової ради Товариства. 
13.Розгляд питання про припинення повноважень (від-
кликання) членів Ревізійної комісії Товариства. 
14.Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії 
Товариства. 
15.Затвердження Договорів (Угод).
16.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів 
Товариства.

1. ВИРІШИЛИ: Лічильну комісію зборів обрати у наступно-
му персональному складі: Борот Л.М. — Голова Лічильної 
комісії, Пух І.В. , Антоненко В.В. ,Нездойминога О.М. — 
члени Лічильної комісії.
голосували:«за» — 777 273 голоси- 100 % від кількості 
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 95, 5274 % 
від статутного капіталу Товариства,«проти» — 0 
голосів,«утрималось» — 0 голосів.
2. ВИРІШИЛИ: Секретарем зборів обрати Таркову Л. Г.
голосували:«за» — 777 273 голоси- 100 % від кількості 
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 95, 5274 % 
від статутного капіталу Товариства,«проти» — 
0  голосів,«утрималось» -0 голосів.
3. ВИРІШИЛИ:Затвердити наступний регламент прове-
дення зборів:
- доповіді з питань порядку денного — до 20 хв.;
- співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного — 
не більше 3 хв.;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів — до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосов-
но співдоповідей та виступів — до 3хв.
голосували:«за» — 777 273 голоси- 100 % від кількості 
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 95, 5274 % 
від статутного капіталу Товариства,«проти» - 
0  голосів,«утрималось» — 0 голосів.
4. ВИРІШИЛИ:Не вносити зміни до Статуту Товариства. 
Не викладати Статут у новій редакції. Не затверджувати 
нову редакцію Статуту.
голосували(порядок голосування — 
бюлетенями):«за»  -771555 голосів- 99,2644 % від кількості 
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 94,8246% 
від статутного капіталу Товариства,«проти» — 1997 голо-
сів-0,2570 % від кількості присутніх зареєстрованих голо-
суючих акцій та 0,2454% від статутного капіталу Товари-
ства, «утрималось» — 2284 голоси- 0,2938 % від кількості 
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,2807 % 
від статутного капіталу Товариства. Лічильною комісією ви-
знано недійсним 2 бюлетені із загальною кількістю 287 го-
лосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів. 
5. ВИРІШИЛИ:Затвердити річний звіт ПАТ «МКФ «Рошен» 
за 2013 р.
голосували (порядок голосування — бюлетенями):«за» 
-771774 голоси- 99,2925 % від кількості присутніх зареє-
строваних голосуючих акцій та 94,8516 % від статутного 
капіталу Товариства,«проти» — 2036 голосів, — 0,2619 % 
від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій 
та 0,2502 % від статутного капіталу 
Товариства,«утрималось» — 2039 голосів- 0,2623 % від 
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 
0,2506 % від статутного капіталу Товариства. Лічильною 
комісією визнано недійсним 2 бюлетені із загальною кіль-
кістю 274 голоси, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 
1150 голосів. 
6. ВИРІШИЛИ: Звіт Наглядової ради ПАТ «МКФ «Рошен» 
за 2013 р. затвердити.
голосували (порядок голосування — бюлетенями):«за» 
-770437 голосів, що складає 99,1205% від кількості присут-
ніх зареєстрованих голосуючих акцій та 94,6872% від ста-
тутного капіталу Товариства,«проти» — 1505 голосів,  — 
0,1936% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих 
акцій та 0,1850% від статутного капіталу 
Товариства,«утрималось» -3942 голоси- 0,5072% від кіль-
кості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,4845% 
від статутного капіталу Товариства. Лічильною комісією ви-
знано недійсним 2 бюлетені із загальною кількістю 239 голо-
сів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.
7. ВИРІШИЛИ:Звіт Правління ПАТ «МКФ «Рошен» за 
2013  р. затвердити.
голосували(порядок голосування — бюлетенями):«за» 
-769721голос- 99,0284% від кількості присутніх зареєстро-
ваних голосуючих акцій та 94,5993% від статутного капіталу 
Товариства,«проти» -2673 голоси, що складає 0,3439% від 
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 
0,3285% від статутного капіталу Товариства,«утрималось» — 
3729 голосів — 0,4798% від кількості присутніх зареєстро-
ваних голосуючих акцій та 0,4583% від статутного капіталу 
Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 0 бю-
летенів із загальною кількістю 0 голоси, не надійшли 9 бю-
летенів із кількістю 1150 голосів.

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “маРIУПолЬСЬКа КоНдитеРСЬКа ФаБРиКа “РошеН”



№81, 29 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

33

8. ВИРІШИЛИ:Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. затверди-
ти. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Това-
риства за 2013 р. затвердити.
голосували(порядок голосування — бюлетенями):«за- 
768950 голосів- 98,9292% від кількості присутніх зареєстро-
ваних голосуючих акцій та 94,5045% від статутного капіталу 
Товариства,«проти» — 3848 голосів, що складає 0,4951% 
від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 
0,4729% від статутного капіталу Товариства,«утрималось» — 
3071 голос — 0,3951% від кількості присутніх зареєстрова-
них голосуючих акцій та 0,3774% від статутного капіталу 
Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 4 бю-
летені із загальною кількістю 254 голоси, не надійшли 9 бю-
летенів із кількістю 1150 голосів.
9. ВИРІШИЛИ:Затвердити фінансові результати діяльнос-
ті ПАТ «МКФ «Рошен» 2013 р. Затвердити річну фінансо-
ву звітність ПАТ «МКФ «Рошен» за 2013 р. Не затверджу-
вати фінансовий план за 2013 р.
голосували (порядок голосування — бюлетенями):«за» 
-765915 голосів, що складає 98,5387% від кількості присут-
ніх зареєстрованих голосуючих акцій та 94,1315% від ста-
тутного капіталу Товариства,«проти» — 7352 голоси- 
0,9459% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих 
акцій та 0,9036% від статутного капіталу 
Товариства,«утрималось» — 2450 голосів- 0,3152% від кіль-
кості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,3011% 
від статутного капіталу Товариства.Лічильною комісією ви-
знано недійсним 3 бюлетені із загальною кількістю 406 голо-
сів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.
10. ВИРІШИЛИ:Розподілити збитки Товариства, отримані 
у 2013 р., за рахунок доходів майбутніх періодів.
голосували(порядок голосування — бюлетенями):«за» — 
764991 голос- 98,4199% від кількості присутніх зареє-
строваних голосуючих акцій та 94,0179% від статутного 
капіталу Товариства,«проти» — 8171 голос — 1,0512% 
від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій 
та 1,0042% від статутного капіталу 
Товариства,«утрималось» — 2174 голоси- 0,2797% від 
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 
0,2672% від статутного капіталу Товариства. Лічильною 
комісією визнано недійсним 8 бюлетенів із загальною 
кількістю 787 голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількіс-
тю 1150 голосів.
11. ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження (відкликати) 
членів Наглядової ради ПАТ «МКФ «Рошен» у складі: 
ТОВ «Центрально — Європейська Кондитерська компа-
нія», в особі Директора Безсмертного О. М. — Голова На-
глядової ради Товариства, ДП «Кондитерська корпорація 
«Рошен», в особі Директора Осіяненка Г. Л. — член На-
глядової ради Товариства.,Городнічев О. П. — член На-
глядової ради Товариства.
голосували (порядок голосування — бюлетенями):«за» 
-767174голоси- 98,7007% від кількості присутніх зареє-
строваних голосуючих акцій та 94,2862% від статутного 
капіталу Товариства,«проти» — 4969 голосів — 0,6393% 
від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 
0,6107% від статутного капіталу Товариства,«утрималось» 
— 3078 голосів- 0,3960% від кількості присутніх зареєстро-
ваних голосуючих акцій та 0,3783% від статутного капіталу 
Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 11 бю-
летенів із загальною кількістю 902 голоси, не надійшли 9 
бюлетенів із кількістю 1150 голосів.
12. ВИРІШИЛИ: Обрати Наглядову раду Товариства у на-
ступному персональному складі терміном на 3 (три) роки: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально — 
Європейська Кондитерська Компанія», Дочірнє підприєм-
ство «Кондитерська Корпорація «Рошен», Городнічев О. П.
голосували(порядок голосування — бюлетенями, шляхом 
кумулятивного голосування):
Товариство з обмеженою відповідальністю «Централь-
но  — Європейська кондитерська компанія» -763117 голо-
сів, Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація 
«Рошен» — 762791 голос, Городнічев О.П. — 762838 го-
лосів. Лічильною комісією визнано недійсним 85 бюлете-
нів із загальною кількістю 9347голосів, не надійшли 9 бю-
летенів із кількістю 1150 голосів.
13. ВИРІШИЛИ:Припинити повноваження (відкликати) 
членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку із закінчен-
ням терміну на який їх було обрано: Ярандін В.А. — Голо-
ва Ревізійної комісії, Шкабарня Г.В.,Щербіна О. М. — чле-
ни Ревізійної комісії.

голосувади (порядок голосування — бюлетенями):«за» 
-767926 голосів- 98,7975% від кількості присутніх зареє-
строваних голосуючих акцій та 94,3786% від статутного ка-
піталу Товариства,«проти» — 3673 голоси- 0,4725% від 
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 
0,4514% від статутного капіталу Товариства,«утрималось» — 
2416 голосів- 0,3108% від кількості присутніх зареєстрова-
них голосуючих акцій та 0,2969% від статутного капіталу 
Товариства.Лічильною комісією визнано недійсним 20 бю-
летенів із загальною кількістю 2108 голосів, не надійшли 
9  бюлетенів із кількістю 1150 голосів.
14. ВИРІШИЛИ:Обрати Ревізійну комісію Товариства у на-
ступному персональному складі на період до дати на-
ступних річних загальних зборів акціонерів Товариства: 
Андрусь С. Ю. (Голова Ревізійної комісії), Кравченко К. О. 
(Член Ревізійної комісії), Янушевська Ж. О. (Член Ревізій-
ної комісії)
голосували(порядок голосування — бюлетенями, шляхом 
кумулятивного голосування): Андрусь С. Ю. (Голова Реві-
зійної комісії) — 762775 голосів, Кравченко К. О. (Член 
Ревізійної комісії) — 762916 голосів, Янушевська Ж. О. 
(Член Ревізійної комісії) — 762673 голоси. Лічильною ко-
місією визнано недійсним 86бюлетенів із загальною кіль-
кістю 9934голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 
1150 голосів.
15. ВИРІШИЛИ:1.Затвердити Договори (Угоди), укладені з 
ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» у період з 
01.11.2013 р. по 03.02.2014 р. включно. 2.Затвердити До-
говір, укладений з ТОВ «БІКом «Приазовьє» 30.10.2013 р.
голосували (порядок голосування — бюлетенями):«за» 
-764163 голоси, що складає 98,3133% від кількості при-
сутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 93,9162% від 
статутного капіталу Товариства,«проти» — 9083 голоси- 
1,1686% від кількості присутніх зареєстрованих голосую-
чих акцій та 1,1163% від статутного капіталу 
Товариства,«утрималось» -1607 голосів- 0,2067% від 
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 
0,1975% від статутного капіталу Товариства. Лічильною 
комісією визнано недійсним 13 бюлетенів із загальною 
кількістю 1270 голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількіс-
тю 1150 голосів.
16. ВИРІШИЛИ:1.Затвердити вчинення значного правочи-
ну щодо відчуження ПАТ «Вінницька кондитерська фа-
брика» обладнання (лінія багатошарових цукерок 
«ROSHEN DESSERT») на загальну суму 73 846 112 грн. 
2.Прийняти рішення про попереднє схвалення усіх зна-
чних правочинів, в тому числі продаж обладнання, рухо-
мого та нерухомого майна, будівель, споруд, земельних 
ділянок, ЦМК, які вчинятимуться ПАТ «МКФ «Рошен» на 
протязі одного року з дати прийняття даного рішення. 
3.Надати повноваження Голові Правління ПАТ «МКФ «Ро-
шен» діяти від імені ПАТ «МКФ «Рошен», підписувати До-
говори (Угоди) та усі інші необхідні документи у зв’язку з 
вчиненням значних правочинів, які вчинятимуться ПАТ 
«МКФ «Рошен» на протязі одного року з дати прийняття 
даного рішення. При вчиненні значних правочинів, ціна 
продажу повинна бути попередньо узгодженою з Нагля-
довою радою Товариства.
голосували (порядок голосування — бюлетенями):«за» — 
763903 голоси- 98,2799% від кількості присутніх зареє-
строваних голосуючих акцій та 93,8842% від статутного 
капіталу Товариства,«проти» — 7902 голоси- 1,0166% від 
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 
0,9712% від статутного капіталу Товариства, «утрима-
лось» — 2641 голос- 0,3398% від кількості присутніх за-
реєстрованих голосуючих акцій та 0,3246% від статутного 
капіталу Товариства. Лічильною комісією визнано недій-
сним 17  бюлетенів із загальною кількістю 1677 голосів, не 
надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.
14.05.2014р. відбулися позачергові загальні збори акціо-
нерів товариства. Ініціатор скликання — Наглядова рада 
товариства. Участь у зборах акціонери/представники ак-
ціонерів , які володіють в сукупності 778255 голосами, що 
становить 95,6481% від статутного капіталу товариства.
Перелік питань порядку денного:
1.Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної 
комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря 
позачергових загальних зборів акціонерів.
3.Прийняття рішення про припинення Товариства в ре-
зультаті його ліквідації.
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4.Прийняття рішення про створення ліквідаційної комісії 
Товариства та обрання її персонального складу. Визна-
чення прав та повноважень ліквідаційної комісії та голови 
ліквідаційної комісії.
5.Прийняття рішення про затвердження порядку та стро-
ків припинення Товариства в результаті його ліквідації.
6.Прийняття рішення про порядок розподілу між акціоне-
рами майна, що залишається після задоволення вимог 
кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
7.Прийняття рішення про встановлення порядку та строку 
пред’явлення кредиторами своїх вимог до Товариства.
1. ВИРІШИЛИ: Лічильну комісію зборів обрати у наступно-
му персональному складі: Борот Л.М. — Голова Лічильної 
комісії, Шкабарня Г.В., Балабуха О.Д. — члени Лічильної 
комісії.
голосували :«за» — 778154 голоси- 99,9870 % від кількос-
ті присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 95,6357% 
від статутного капіталу Товариства,«проти» — 101 голос- 
0,0130 % від кількості присутніх зареєстрованих голосую-
чих акцій та 0,0124% від статутного капіталу Товариства, 
«утрималось» — 0 голосів.
2. ВИРІШИЛИ: Секретарем зборів обрати Таркову Люд-
милу Григорівну.
голосували:«за» — 778255 голосів- 100% від кількості 
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 95,6481 % 
від статутного капіталу Товариства,«проти» — 0 
голосів,«утрималось» — 0 голосів.
3. Рішення про припинення публічного акціонерного това-
риства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» 
шляхом його ліквідації не прийняте.
голосували(порядок голосування — бюлетенями):«за» 
49339 голосів — 6,3397% від кількості присутніх зареєстро-
ваних голосуючих акцій та 6,0638% від статутного капіталу 
Товариства,«проти» — 2261 голос — 0,2905 % від кількості 
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0,2779% від 
статутного капіталу Товариства,«утрималось» — 718 голо-
сів, що складає 0,0923 % від кількості присутніх зареєстро-
ваних голосуючих акцій та 0,0882 % від статутного капіталу 
Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 1 бю-
летень із загальною кількістю 725738 голосів, не надійшли 
4 бюлетені із кількістю 199 голосів. 
4. Рішення про створення ліквідаційної комісії не прийняте. 
голосували(порядок голосування — бюлетенями): «за» 
-49696 голосів — 6,3856% від кількості присутніх зареє-
строваних голосуючих акцій та 6,1077% від статутного ка-
піталу Товариства, «проти» — 2005 голосів — 0,2576 % від 
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 
0,2464% від статутного капіталу Товариства,«утрималось» 
— 617 голосів — 0,0793 % від кількості присутніх зареє-
строваних голосуючих акцій та 0,0758% від статутного ка-
піталу Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 
1 бюлетень із загальною кількістю 725738 голосів, не на-
дійшли 4 бюлетені із кількістю 199 голосів.
5. Рішення про затвердження порядку та строків припинен-
ня Товариства в результаті його ліквідації не прийняте.
голосували (порядок голосування — бюлетенями): «за» — 
49691 голос — 6,3849% від кількості присутніх зареєстро-
ваних голосуючих акцій та 6,1071% від статутного капіталу 
Товариства, «проти» — 1285 голосів — 0,1651 % від кіль-
кості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 
0,1579% від статутного капіталу Товариства,«утрималось» 
-1226 голосів — 0,1575 % від кількості присутніх зареє-
строваних голосуючих акцій та 0,1507 % від статутного 
капіталу Товариства. Лічильною комісією визнано недій-
сними 2 бюлетені із загальною кількістю 725854 голоси, не 
надійшли 4 бюлетені із кількістю 199 голосів.

6. Рішення про порядок розподілу майна між акціонерами 
Товариства не прийняте.
голосували (порядок голосування — бюлетенями): 
«за»  — 50710 голосів — 6,5158% від кількості присутніх 
зареєстрованих голосуючих акцій та 6,2323% від статут-
ного капіталу Товариства, «проти» — 473 голоси — 0,0608 
% від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих ак-
цій та 0,0581% від статутного капіталу 
Товариства,«утрималось» — 620 голосів, що складає 
0,0797 % від кількості присутніх зареєстрованих голосую-
чих акцій та 0,0762% від статутного капіталу Товариства. 
Лічильною комісією визнано недійсним 5 бюлетенів із за-
гальною кількістю 726253 голосів, не надійшли 4 бюлетені 
із кількістю 199 голосів.
7. Рішення про встановлення порядку та строку 
пред’явлення кредиторами своїх вимог до Товариства не 
було прийняте.
голосували (порядок голосування — 
бюлетенями):«за»  -50622 голоси — 6,5045% від кількості 
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 6,2215% 
від статутного капіталу Товариства,«проти» — 337 голо-
сів — 0,0433 % від кількості присутніх зареєстрованих го-
лосуючих акцій та 0,0414% від статутного капіталу 
Товариства,«утрималось» — 720 голосів — 0,0925 % від 
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 
0,0885% від статутного капіталу Товариства. Лічильною 
комісією визнано недійсним 5 бюлетенів із загальною 
кількістю 726377 голосів, не надійшли 4 бюлетені із кіль-
кістю 199 голосів.

6. Інформація 
про дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 82795 261488
Основні засоби (за залишковою вартістю) 50550 170219
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 441 3395
Сумарна дебіторська заборгованість 31620 87768
Грошові кошти та їх еквіваленти 145 30
Власний капітал 78198 115541
Статутний капітал 40683 40683
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 24059 55832
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 4445 7715
Поточні зобов'язання і забезпечення 152 137661
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-39.05 -21.85

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

-39.05 -21.85

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 813665 813665
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

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

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

Голова ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Пат «мКФ «Ро-
шен» широков о. м.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента.1. Повне найменування емітента, код 

за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Пу-
блічне окцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Креме-
нецьгаз», 14028568, Осовиця, 3, м. Кременець, д/н, Тернопільська, 47003, 
03546 21846.2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015.3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://
kremenetsgaz.tgaz.te.ua.4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Ау-

диторська фiрма «Галичина-аудитсервiс», 22599983.5. Інформація про за-
гальні збори.17.04.2014, чергові. Пропозицiї щодо порядку денного поступи-
ли вiд виконавчого органу товариства та вiд акцiонера, який володiє бiльше 
10 % статутного капiталу товариства. Порядок денний:1Обрання голови та 
членів лічильної комісії.2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціоне-
рів.4. Звіт голови правління ПАТ «Кременецьгаз» за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. Основіні напрямки розвитку на 2014 
рік.5. Звіт голови Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2013 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту.. Затвердження висновків Ре-
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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 

товариство «МетЛайф»
2. Код за ЄДРПОУ 32109907
3. Місцезнаходження 01032, м. Київ, Комiнтерну, 14
4. Міжміський код, телефон та факс 044 494 13 43 044 494 13 45
5. Електронна поштова адреса office@metlife.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

metlife.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд 

27 квiтня 2015 року повноваження Голови Правлiння Янiса Васiлатоса було 
припинено. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Судимостi, в 
тому числi за корисливi та посадовi злочини, п. Янiс Васiлатос не має. На 
посадi Голови Ревiзiйної комiсiї п. Янiс Васiлатос перебував з 17 квiтня 
2013 року, протягом 2 (двох) рокiв.

Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд 
27 квiтня 2015 року повноваження Члена Ревiзiйної Комiсiї Ахiлеса Сдрака-
са було припинено. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. 
Судимостi, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, п. Ахiлес Сдра-
кас не має. На посадi Члена Ревiзiйної комiсiї п. Ахiлес Сдракас перебував 
з 17 квiтня 2013 року, протягом 2 (двох) рокiв.

Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд 
27 квiтня 2015 року повноваження Члена Правлiння Спiроса Манiтопулуса 
було припинено. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Судимостi, 
в тому числi за корисливi та посадовi злочини, п. Спiрос Манiатопулус не 
має. На посадi Члена Ревiзiйної комiсiї п. Спiрос Манiатополус перебував з 
17 квiтня 2013 року, протягом 2 (двох) рокiв.

Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд 
27 квiтня 2015 року повноваження Члена Правлiння Майкла Хатзiдiмiтрiоу 
було припинено за його власним бажанням на пiдставi заяви. Згода на роз-
криття паспортних даних вiдсутня. Судимостi, в тому числi за корисливi та 
посадовi злочини, п. Майкл Хатзiдiмiтрiоу не має. На посадi Члена 
Правлiння п. Майкл Хатзiдiмiтрiоу перебував з 23 квiтня 2012 року, протя-
гом 3 (трьох) рокiв.

Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд 
27 квiтня 2015 року повноваження Члена Правлiння Олександра Зарецько-
го було припинено за його власним бажанням на пiдставi заяви. Згода на 
розкриття паспортних даних вiдсутня. Судимостi, в тому числi за корисливi 
та посадовi злочини, п. Олександр Зарецький не має. На посадi Члена 
Правлiння п.Олександр Зарецький перебував з 23 квiтня 2012 року, протя-
гом 3 (трьох) рокiв.

Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд 
27 квiтня 2015 року п. Янiс Васiлатос був обраний Членом Ревiзiйної Комiсiї. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Голова 
Ревiзiйної комiсiї в ПрАТ «МетЛайф», Регiональний Вiце-Президент в 
MetLife Holding International; Фiнасовий директор в ETHNIKI INSURANCE 
SA, ATHENS, Фiнансовий менеджер в ALPHA INSURANCE SA, ATHENS. 
Янiса Васiлатоса призначено на посаду голови Ревiзiйної Комiсiї строком 
на 5 (п’ять) рокiв. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Судимостi, 
в тому числi за корисливi та посадовi злочини, п. Янiс Васiлатос не має.
Голова Ревiзiйної Комiсiї п. Янiс Васiлатос також займає посаду 
Регiонального Вiце-Президента з операцiйної дiяльностi регiону ЕМЕА в 
MetLife Greece. 

Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд 
27 квiтня 2015 року п. Iоанна Панайотiдоу була обрана Членом Ревiзiйної 
Комiсiї. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Голо-

ва вiддiлу з управлiння операцiйними ризиками у регiонi Центральної та 
Схiдної Європи, MetLife Alico Greece, Голова вiддiлу з управлiння 
операцiйними ризиками та комплаєнс офiцер, АХА Insurance, London. 
Iоанну Панайотiдоу призначено на посаду Члена Ревiзiйної Комiсiї строком 
на 5 (п’ять) рокiв. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Судимостi, 
в тому числi за корисливi та посадовi злочини, п. Iоанна Панайотiдоу не 
має.Член Ревiзiйної Комiсiї п. Iоанна Панайотiдоу також займає посаду 
Регiонального Вiце-Президента з управлiння ризиками у Пiвденнiй та 
Схiднiй Європi в MetLife Greece. 

Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд 
27 квiтня 2015 року п. Артур Соботка був обраний Членом Ревiзiйної Комiсiї. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Голова комп-
лаєнс у Пiвденнiй та Центральнiй Європi в MetLife Poland, Заступник 
керiвника напрямку комплаєнс в Росiї та Центральнiй та Схiднiй Європi, 
KBC Group. Пана Артура Соботку призначено на посаду Члена Ревiзiйної 
Комiсiї строком на 5 (п’ять) рокiв. Згода на розкриття паспортних даних 
вiдсутня. Судимостi, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, п. Ар-
тур Соботка не має. Член Ревiзiйної Комiсiї п. Артур Соботка також займає 
посаду Голови комплаєнс у Пiвденнiй та Схiднiй Європi в MetLife Poland. 

Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд 
27 квiтня 2015 року п. Норберт Рава був призначений Членом Правлiння. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Член 
Ревiзiйної Комiсiї у Metropilitan Life Asigurali SA, Romaniа, Член Наглядової 
Ради у MetLife pojistovna as, Чехiя, Член Наглядової Ради MetLife Amslico 
poist’ov?a a.s., Словаччина, Голова операцiйної дiяльностi у регiонi Цен-
тральної та Схiдної Європи, MetLife Poland. Пана Норберта Раву призна-
чено на посаду Члена Правлiння безстроково. Згода на розкриття паспорт-
них даних вiдсутня. Судимостi, в тому числi за корисливi та посадовi 
злочини, п. Норберт Рава не має. Член Правлiння п. Норберт Рава також 
займає посаду Керiвник з операцiйної дiяльностi у регiонi Центральної та 
Схiдної Європи, MetLife Poland. 

Вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв ПрАТ «МетЛайф» вiд 
27 квiтня 2015 року п. Ерiк Клерфейн був призначений Членом Правлiння. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Голова 
регiону Пiвденної та Схiдної Європи, MetLife Poland, Голова регiону Цен-
тральної та Схiдної Європи, MetLife Slovakia, Голова Правлiння, MetLife 
Turkey. Пана Ерiка Клерфейна призначено на посаду Члена Правлiння без-
строково. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Судимостi, в тому 
числi за корисливi та посадовi злочини, п. Ерiк Клерфейн не має. Член 
Правлiння п. Ерiк Клерфейн також займає посаду Голови регiону Пiвденної 
та Схiдної Європи, MetLife Poland. 

На пiдставi Протоколу №1/2015 вiд 27 квiтня 2015 року Засiдання 
Ревiзiйної комiсiї п. Янiс Васiлатос, член Ревiзiйної Комiсiї (обраний до 
складу Ревiзiйної Комiсiї вiдповiдно до Протоколу №30 Загальних Зборiв 
ПрАТ «МетЛайф» вiд 27 квiтня 2015 року) був обраний Головою Ревiзiйної 
Комiсiї. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Голо-
ва Ревiзiйної комiсiї в ПрАТ «МетЛайф», Регiональний Вiце-Президент в 
MetLife Holding International; Фiнасовий директор в ETHNIKI INSURANCE 
SA, ATHENS, Фiнансовий менеджер в ALPHA INSURANCE SA, ATHENS. 
Янiса Васiлатоса призначено на посаду голови Ревiзiйної Комiсiї строком 
на 5 (п’ять) рокiв. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Судимостi, 
в тому числi за корисливi та посадовi злочини, п. Янiс Васiлатос не має. 
Голова Ревiзiйної Комiсiї п. Янiс Васiлатос також займає посаду 
Регiонального Вiце-Президента з операцiйної дiяльностi регiону ЕМЕА в 
MetLife Greece.

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 Кiсик мирослав

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.04.2015

(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «метлайФ»

візійної комісії за 2013 рік.7. Затвердження річного звіту Товариства. 
Порядок покриття збитків Товариства за 2013 рік та плановий розподіл при-
бутку Товариства на 2014 рік.8. Про припинення Товариства в результаті 
ліквідації.9. Про обрання Голови та членів ліквідаційної комісії. Про порядок 
роботи ліквідаційної комісії.10.Затвердження порядку та строків проведен-
ня ліквідації Товариства.11. Про встановлення строку для подання претен-
зій кредиторів.12. Про порядок розподілу майна Товариства, що ліквідуєть-
ся, між кредиторами та акціонерами.По всіх питаннях порядку денного 
прийняті рішення. Позачерговi збори акцiонерiв в звітному році не склика-
лись.6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.ІІ. Основні показ-
ники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.). Період 
звітний(попередній).Усього активів 992 (1100), Основні засоби (за залишко-

вою вартістю) 916 (999), Довгострокові фінансові інвестиції 0 (0), Запаси 21 
(21), Сумарна дебіторська заборгованість 34 (57), Грошові кошти та їх екві-
валенти 0 (2), Власний капітал -1061 (-1007), Статутний капітал 13 (13), Не-
розподілений прибуток (непокритий збиток) -1074 (-1020), Довгострокові 
зобов'язання і забезпечення 0 (0), Поточні зобов'язання і забезпечення 2053 
(2107), Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1,067 (-2,3513), 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1,067 
(-2,3513), Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 50610 (50610), Цінні 
папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна но-
мінальна вартість 0 (0), Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду у відсотках від статутного капіталу 0 (0), Загальна сума ко-
штів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 
0 (0).
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Річна інформація емітента 
Публічне акціонерне товариство «транс-оболонь»

(за 2014 рік)
1. основні відомості про емітента

1.Повне найменуван-
ня емітента, код 
ЕДРПОУ, місце 
знаходження, міський 
код та телефон 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕПНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРАНС-ОБОЛОНЬ» 05475216 04209 м. Київ, вул. 
Богатирська,11 (044) 413-95-07

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

stockmarket.gov.ua 29.04.15.

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

www.trans-obolon.com.ua

4.Найменування 
аудиторської фірми, 
якою проведений 
аудит фінансової 
звітності код ЕДРПОУ 

Перевірка проводилась Товариством з обмеже-
ною відповідальністю «Аудиторська компанія 
«П.С.П. Аудит», яке здійснює аудиторську діяль-
ність на підставі Свідоцтва про включення до Реє-
стру аудиторських фірм та аудиторів № 4276, ви-
даного згідно Рішення Аудиторської Палати 
України №201/3 від 23.04.2009р., аудитором Суш-
ко Д.С. (сертифікат серія А № 005423 від 
26.06.2003р.), аудитором Поліщук О.В. (сертифі-
кат серія А № 006509 від 18.12.2008р.).
Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Золотоус-
тівська, 23 А, /Літера «М»/; контактний телефон 
(факс) — (044) 281-06-07.
Місце проведення аудиту — 03115, м. Київ, 
вул. Святошинська, буд. 1. Дата видачі висновку: 
09.04.2015р. код ЕДРПОУ 36412992 

5.Інформація про 
загальні збори

Чергові загальні збори акціонерів відбулися 
23.04.2014 р. Кворум склав 84,74 % голосів акціо-
нерів. На зборах розглянуті наступні питання:
1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секрета-
ря Загальних зборів акціонерів Товариства та за-
твердження регламенту Загальних зборів акціоне-
рів.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду цього 
звіту. 

3. Звіт Виконавчого органу (Директора) за 2013 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду цьо-
го звіту. 
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результата-
ми діяльності Товариства за 2013 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду цього звіту. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 
рік.
6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Това-
риства за результатами фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження (схвалення) правочинів.

6.Інформація про 
дивіденди

За результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивіденди не приймались.

2. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

(тис. грн.) 
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 15349 15894
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13200 13909
Довгострокові фінансові інвестиції 592 592
Запаси 365 237
Сумарна дебіторська заборгованість 789 1137
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 8
Власний капітал 6621 5794
Статутний капітал 1441 1441
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 906 1076
Довгострокові зобов’язання 6233 7514
Поточні зобов’язання 2495 2586
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, 
грн. 

0,148132 0,122286

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

0,148132 0,122286

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5765128 5765128
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

0,0 0,0

у відсотках від 
статутного капіталу 

  0,0 0,0

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

0,0 0,0

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

директор  С.в.Сависько

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «тРаНС-оБолоНЬ»

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 
«Запорiзький завод «Перетворю-
вач», 0575557, Запорізька, 
Ленiнський, 69069, м. Запорiжжя, 
Днiпропетровське шосе, буд. 9, 
(061) 2281430

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

27.04.2015

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

www.zpr.com.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «АУДИТ-ВIД», 
30543571

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

Річні загальні збори, призначені на 
30.04.2014 не відбулися, у зв’язку з 
відсутністю кворуму. Пропозиції до 
переліку питань порядку денного 
подавалися ТОВ «Ф.С.Б. Плюс»

6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 175225 188792
Основні засоби (за залишковою вартістю) 94605 100091
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 40958 29126
Сумарна дебіторська заборгованість 28756 22509
Грошові кошти та їх еквіваленти 554 1744
Власний капітал 76101 77311
Статутний капітал 143 143
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 75849 77038
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 798 381
Поточні зобов’язання і забезпечення 98326 111100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0,41689) 0,47685

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

(0,41689) 0,47685

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2852052 2852052
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ЗаПоРIЗЬКий Завод «ПеРетвоРЮваЧ»
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ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «елеКтРоПРилад»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Електроприлад»
2. Код за ЄДРПОУ 00227554
3. Місцезнаходження 04050, Київ, вул. Глибочицька, 17
4. Міжміський код, телефон та факс 0442468310 0442468310

5. Електронна поштова адреса office@e-prylad.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.e-prylad.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

8. Дата вчинення дії 27.04.2015

Зміни Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
звільнено Генеральний директор Лазоренко Микола Анатолiйович 0.0004

Звiльнено з 27.04.2015 згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi працював 
з 14.04.2010 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала

звільнено Голова Наглядової ради Дрогоман Iван Iванович 0.002
Звiльнено з 27.04.2015р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р., у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi працю-
вав з 20.01.2009р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала

звільнено Член Наглядової Ради Унинець Iгор Володимирович 0
Звiльнено з 27.04.2015р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р., у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi працю-
вав з 28.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала

звільнено Член Наглядової Ради Суплiченко Костянтин Володимирович 0.002
Звiльнено з 27.04.2015р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р., у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi працю-
вав з 20.01.2009р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала

звільнено Член ревiзiйної комiсiї Блажевська Iрина Миколаївна 0.001
Звiльнено з 27.04.2015р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р., у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi працю-
вала з 25.04.2013р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала

звільнено Голова ревiзiйної комiсiї Полiвода Iрина Станiславiвна 0
Звiльнено з 27.04.2015р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р., у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi працю-
вала з 14.04.2010р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала

звільнено Член ревiзiйної комiсiї Єськова Наталiя Валерiївна 0
Звiльнено з 27.04.2015р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р., у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi працю-
вала з 28.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала

призначено Генеральний директор Лазоренко Микола Анатолiйович 0.0004
Призначено на 1 рiк ,з 27.04.2015, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: 1992-2004р.р. нач. цеху з-ду «Електроприлад», з 29.04.2004р.-член правлiння 
ВАТ  «Електроприлад» Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала

призначено Голова Наглядової ради Дрогоман Iван Iванович 0.002
Призначено на 1 рiк,з 27.04.2015, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р. та засiдання Наглядової Ради вiд 27.04.2015 р..Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: — юрисконсульт ЗАТ»Укрiнкомлiз»; 
юрисконсульт юридичного вiддiлу, спецiалiст з управлiння проектами в сферi матерiального (нематерiального) виробництва департаменту розвитку 
проектiв ТОВ «Компанiя розвитку проектiв « Київ-Донбас «; фахiвець з управлiння проектами та програмами у сферi матерiального (нематерiального) 
виробництва департаменту розвитку проектiв ТОВ «Жильонер»; директор ТОВ «Бiлдiнг Ко ЛТД», голова наглядової ради ПАТ «Електроприлад». По-
садова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала

призначено Член Наглядової Ради Унинець Iгор Володимирович 0
Призначено на 1 рiк ,з 27.04.2015, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р..Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: директор ТОВ «ВIНЛАЙФ». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала

призначено Член Наглядової Ради Остапенко Вiталiй Вiкторович 0.002
Призначено на 1 рiк ,з 27.04.2015, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р..Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: Генеральний директор ТОВ «НВП Будiвництво» . Посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надавала

призначено Голова ревiзiйної комiсiї Полiвода Iрина Станiславiвна 0
Призначено на 1 рiк ,з 27.04.2015, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р. та засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 27.04.2015р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: гол. ревiзор — iнспектор, зам. начальника 
вiддiлу податкового аудиту; начальник Стахановської державної податкової iнспекцiї Луганської областi. — директор ТОВ «Консалтингова група «Дiловi 
консультацiї», заступник директора ТОВ «Електроприлад» з економiчних питань. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала

призначено Член ревiзiйної комiсiї Єськова Наталiя Валерiївна 0
Призначено на 1 рiк ,з 27.04.2015, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: бухгалтер ТОВ «Контiнетанол». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних 
не надавала

призначено Член ревiзiйної комiсiї Блажевська Iрина Миколаївна 0.001
Призначено на 1 рiк ,з 27.04.2015, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: Головний бухгалтер ТОВ «Електроприлад». Посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надавала

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. 

Генеральний директор  лазоренко микола анатолiйович

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

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство "Україна 
Футбол Iнтернешнл", 20030799м. Київ , 
Київський , 01021, м. Київ, Кловський узвiз 
(044) 521-05-12,

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

28.04.2015

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

http://www.ufi.com.ua/about_company/
securities/

Генеральний директор, 
Перший заступник голови правління      шкреба олег валерійович

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “УКРаЇНа ФУтБол IНтеРНешНл”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 29 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

38

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

нерухомістю) емітента
І.Загальні відомості Повне найменування емітента: ПУБлIЧНе 

аКЦIоНеРНе товаРиСтво «тоРГовий дIм «яРоС-
лав»; Код за ЄДРПОУ: 37047615; . Місцезнаходження: 04074, мiсто Київ, 
вул. Автозаводська, буд. 2; Міжміський код, телефон та факс: (044) 536-18-45 
(044) 536-18-45; Електронна поштова адреса: torgoviy_dim@yaroslav.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://yaroslavtrade.key.ua/; Вид особли-
вої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій

ІІ.текст повідомлення: На пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право 
на участь у загальних зборах ПАТ «ТД «Ярослав», складеного депозитарiєм 
Публiчнеакцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» ста-
наном на 22.04.2015 р. та отриманого ПАТ «ТД «Ярослав» вiд депозитарiю 
27.04.2015 р., Товариству стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Влас-

ник акцiй — фiзична особа, що володiв пакетом акцiй в розмiрi 300 шт. 
(10,43% голосуючих акцiй) придбав пакет акцiй, в результатi чого, пакет 
акцiй складає 350 шт. (12,1655% голосуючих акцiй). Оскiльки, у перелiку 
акцонерiв не зазначено дата змiни, то у Повiдомленнi у полi «дата змiни» 
поставлено дату, на яку складено реєстр. На пiдставi перелiку акцiонерiв, 
якi мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ТД «Ярослав», складе-
ного депозитарiєм Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний 
депозитарiй України» стананом на 22.04.2015 р. та отриманого ПАТ «ТД 
«Ярослав» вiд депозитарiю 27.04.2015 р., Товариству стала вiдома 
iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй, а саме: Власник акцiй — фiзична особа, що володiв паке-
том акцiй в розмiрi 500 шт. (17,3792% голосуючих акцiй) придбав пакет 
акцiй, в результатi чого, пакет акцiй складає 848 шт. (29,4751% голосуючих 
акцiй). Оскiльки, у перелiку акцонерiв не зазначено дата змiни, то у 
Повiдомленнi у полi «дата змiни» поставлено дату, на яку складено реєстр.

ІІІ. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Найменування посади: голова правлiння 
Барсук володимир миколайович: 28.04.2015

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

емітента
Загальні відомості : Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне 

товариство «Арксi»; Код за ЄДРПОУ: 14307512; Місцезнаходження: 08154, 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. 40-рiччя Жовтня, 
буд.36; Міжміський код, телефон та факс 0445029419 0445012022; Елек-
тронна поштова адреса arksipobyt@emitent.net.ua; Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.arksi.pat.ua; Вид особливої інформації: Зміна складу 
посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення У зв’язку з закiнченням строкiв повноважен-
ня, на пiдставi рiшення Загальних зборiв ПУБлIЧНоГо аКЦIоНеРНоГо 
товаРиСтва «аРКСI», Протокол № 28042015 вiд 28.04.2015 р., при-
пинено повноваження:

Голови наглядової ради Житняк Свiтлани Єгорiвни, яка представляла 
акцiонера –юридичну особу ТОВ «Адей Констракшнз», перебувала на 
данiй посадi 3 роки, акцiонер володiє 13899929 штук простих iменних акцiй, 
що становить 38,26194% статутного капiталу; непогашеної судимостi 
закористливi та посадовi злочини не має. не надав згоди на розкриття пас-
портних данних.

Члена наглядової ради Лук’янець Олексiя Олексiйовича, перебував на 
посадi:3 роки, володiв 2080 штук простих iменних акцiй, що складає 
0,0057% статутного капiталу товариства; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, не надав згоди на розкриття пас-
портних даних.

Члена наглядової ради Коваленко Валентини Станiславiвни, перебува-
ла на посадi: 3 роки, володiє 2000 штук простих iменних акцiй, що складає 
0,0055% статутного капiталу товариства; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має., не на дала згоди на розкриття пас-
портних даних.

Члена наглядової ради Кононенко Ольги Петрiвни, перебувала на 
посадi: 3 роки, володiє 2000 простих iменних акцiй, що становить 0,0055% 
статутного капiталу товариства, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Члена наглядової ради Андросюк Ольга Володимирiвна, перебувала на 
посадi 3 роки., володiє 1277 простих iменних акцiй , що складає 0,0035% 
статутного капiталу товариства; непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має; нена дала згоди на розкриття паспортних даних.
Згiдно чинного законодавства на пiдставi рiшення Загальних 

зборiв ПУБлIЧНоГо аКЦIоНеРНоГо товаРиСтва «аРКСI№, Прото-
кол №28052015 вiд 28.04.2015 р., обрано: 

Члена Наглядової ради — акцiонера-юридичну особу ТОВ «Адей Кон-
стракшнз», код за ЄДРПОУ 32684035, в особi Житняк Свiтлани Єгорiвни, 
не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiонер володiє 13899929 
штук простих iменних акцiй, що складає 38,26194% статутного капiталу. 
Житняк С.Є. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Iнформацiя про стаж роботи, протягом останнiх п’яти рокiв:ТОВ «Адей 
Констракшнз», заступник Генерального директора. Обраний на строк 
3  (три) роки до 28 квiтня 2018 р.

Члена Наглядової ради Косянчук Сергiй Миколайович, володiє 2000 
штук простих iменних акцiй, що складає 0,0055% статутного капiталу това-
риства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя про стаж роботи, протягом останнiх п’яти рокiв: МПК «Укра-
гро», iнженер, не надав згоди на розкриття паспортних даних. Обраний на 
строк 3 (три) роки до 28 квiтня 2018 р.

Члена Наглядової ради Iванова Сергiя Миколайовича, не володiє часткою 
в статутному капiталi Емiтента,непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж роботи, протягом останнiх 
п’яти рокiв: ДП «Арксi-Побут», головний бухгалтер., не надав згоди на роз-
криття паспортних даних. Обраний на строк 3 (три) роки до 28 квiтня 2018 р.

Члена Наглядової ради, Кононенко Ольгу Петрiвну, володiє 2000 штук 
простих iменних акцiй , що складає 0,0055% статутного капiталу товари-
ства; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя про стаж роботи, протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ «Арксi», 
економiст з фiнансової роботи, не надала годи на розкриття паспортних 
даних. Обраний на строк 3 (три) роки до 28 квiтня 2018 р.

Члена Наглядової ради, Iванову Ольгу Володимирiвну, володiє 
1277  штук простих iменних акцiй, що складає 0,0035% статутного капiталу 
товарисва; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Iнформацiя про стаж роботи, протягом останнiх п’яти рокiв: 
ПрАТ  «Вентиляцiйнi системи», економiст, не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Обраний на строк 3 (три) роки до 28 квiтня 2018. ІІІ. 
ОСОБА, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова правління Баранов К.М. 28.04.2015 року.

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «аРКСI»

Річна інформація емітента:  
ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво  

«одеСаГРошляхБУд».
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД», 02138530, Одесь-

ка обл.,Овiдiопольський р-н, 67820, с. ПРИЛИМАНСЬКЕ, вул. Оборонна, 
буд.44-К, тел.  048 740 22 44.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015.

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

Річна інформація емітента  
Прат «ІК «Ромекс-Інвест»  

за 2014 рік.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ»,23725243, 

м. Київ , Оболонський, 04074, вул. Автозаводська, 2, тел. 044 231 58-86.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015.

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«одеСаГРошляхБУд»

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво
«IНвеСтиЦIйНа КомПаНIя «РомеКС-IНвеСт»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 

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

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

«БАХЧОВИК»
2. Код за ЄДРПОУ 00483553
3. Місцезнаходження 87112, Донецька область, Волно-

васький р-н, с. Бахчовик, 
вул. Горького, б. 1

4. Міжміський код, телефон та факс (06-279) 2-41-35 5-10-59
 (06-279) 2-41-35 5-10-59

5. Електронна поштова адреса Baxchevik@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАХЧОВИК» («Товари-

ство») вiд 27.04.2015р.: 
1. Припинено (у зв’язку з закiнченням строку перебування на посадi) 

повноваження одноособового члена Наглядової ради — ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХАРВIСТ ХОЛДИНГ» (код за 

ЄДРПОУ 37546301, мiсцезнаходження: 87594, Донецька область, 
м. Марiуполь, смт. Талакiвка, вул. 40 рокiв Жовтня, б. 235). Частка у статут-
ному капiталi — 4 235 903 шт. акцiй або 77,2411%. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства вiд 24.04.2012р

Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАХЧОВИК» («Товари-

ство») вiд 27.04.2015р.: 
Обрано на посаду одноособового члена Наглядової ради Товариства 

посадову особу — юридична особа — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХАРВIСТ ХОЛДИНГ» (код за ЄДРПОУ 37546301, 
мiсцезнаходження: 87594, Донецька область, м. Марiуполь, смт. Талакiвка, 
вул. 40 рокiв Жовтня, б. 235). 

Частка у статутному капiталi — 4 235 903 шт. акцiй або 77,2411%. Особа 
призначається строком на 1 рiк. Судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Найменування посади Помазан Сергiй Борисович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.04.2015
(дата)

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «БахЧовиК»

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«БУРова КомПаНIя ГолдеН деРРIК»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНа ІНФоРмаЦІя 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

Приватне акцiонерне товариство 
«БУРова КомПаНIя ГолдеН 
деРРIК», 34560999, 01010 Київська 
область м. Київ вулиця Iвана мазепи, 
б. 3, оф. 4, (044) 221-74-51

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

27.04.2015

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

golden-derrik.pat.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«тРаНСПоРт»

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНа ІНФоРмаЦІя 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Транспорт», 32609639, 102 
Донецька область д/н м.
Костянтинiвка Богдана Хмельниць-
кого 1, 06272 - 2 - 32 - 80

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

28.04.2015

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

ransport@emitents.net.ua

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «одеСЬКий олIйНоЖиРовий КомБIНат», 00376509, 65039 
Одеська область д/н м. Одеса Середньофонтанська, буд.16, (0482) 34-50-09

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОР-
СЬКА ФIРМА «АУДИТ-ЕКСПРЕС», 20878029

5. Інформація про загальні збори: У звітному періоді загальні збори ак-
ціонерів не проводились

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  649706  832059
Основні засоби (за залишковою вартістю)  311203  326912

Довгострокові фінансові інвестиції  79635  79635
Запаси  11430  3830
Сумарна дебіторська заборгованість  247066  420893
Грошові кошти та їх еквіваленти  90  577
Власний капітал  -528606  -405587
Статутний капітал  85265  85265
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -615561  -492542

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  889374  729757
Поточні зобов'язання і забеспечення  288938  507889
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.36069440  -0.39383510

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

 -0.36069440  -0.39383510

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  341061494  341061494
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна 
номінальна 

вартість 

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «одеСЬКий олIйНоЖиРовий КомБIНат»
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Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2014 рік

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

міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Суми-Авто», 03120443, вул. Роменська, 98, м. Суми, Ковпакiвський р-н, 
Сумська, 40002, 0542-770-467

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «АФ АНАЛІТИК-
ПАРТНЕРИ», 30555084

5. Інформація про загальні збори 08.04.2014, чергові
Питання порядку денного формувалися Наглядовою радою. Зміни до 

порядку денного не вносились. Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії То-
вариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звіт-
ності Товариства за 2013 рік.

7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумка-
ми діяльності Товариства у 2013 році.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-
риством протягом року.

9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Ревізійної комісії.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізій-

ної комісії.
12. Визначення уповноваженої, яка уповноважується на підписання 

цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Рішення щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів (про-
токол №б/н від 08.04.2014 р.).

1. Обрати лічильну комісію у складі: 
- Голови лічильної комісії Підгорної Наталії Миколаївни;
- Члена лічильної комісії Симоненко Юлії Євгенівни;
- Члена лічильної комісії Вишемирської Олени Володимирівни.
2. Затвердити регламент роботи Зборів.
3. Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2013 рік. 
4. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
5. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік. Затвердити 

висновки Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність 

Товариства за 2013 рік у складі: 
- Балансу Товариства станом на 31.12.2013 року; 
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2013 рік. 
7. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2013 році в 

сумі 1 004 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи 
Товариства в наступних періодах.

У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, ре-
зервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачу-
вати.

8. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року 
з дати прийняття даного рішення наступних договорів, контрактів:

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додат-
кових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів 
марки «ЗАЗ» з АТ «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії 
«АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на 
загальну суму, що не перевищує 117 000 000,00 грн. (сто сімнадцять міль-
йонів гривень 00 копійок);

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/
або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки 
автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на за-
гальну суму, що не перевищує 96 000 000,00 грн. (дев'яносто шість мільйо-
нів гривень 00 копійок);

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «OPEL» та/або до-
даткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки авто-
мобілів марки «OPEL» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕ-
НЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 16 000 000,00 грн. 
(шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або до-
даткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки авто-
мобілів марки « CHERY « з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» на загальну суму, що 
не перевищує 26 000 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів гривень 00 копі-
йок);

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додат-
кових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів 
марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» на загальну суму, що не перевищує 
66 000 000,00 грн. (шістдесят шість мільйонів гривень 00 копійок);

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «I-VAN» та/або до-
даткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки авто-
мобілів марки «I-VAN» з Публічним акціонерним товариством «Українська 
автомобільна корпорація» в особі АФ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» АТ 
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не пе-
ревищує 12 000 000,00 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок);

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «TATA» та/або до-
даткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки авто-
мобілів марки «TATA» з Публічним акціонерним товариством «Українська 
автомобільна корпорація» в особі АФ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» АТ 
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не пе-
ревищує 9 000 000,00 грн. (дев'ять мільйонів гривень 00 копійок);

- дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» та/або до-
даткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки авто-
мобілів марки «LADA» з ПрАТ «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» на загальну 
суму, що не перевищує 19 000 000,00 грн. (дев'ятнадцять мільйони гривень 
00 копійок);

- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за резуль-
татами участі у тендерах, що організовуються третіми особами на загальну 
суму, що не перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 
копійок) по кожному тендеру;

- кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не переви-
щує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок);

- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в 
якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вар-
тістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 
200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок);

- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не пе-
ревищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок) .

Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови 
договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними 
Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк 
(термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах гранич-
ної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, 
тощо, а також для договорів застави (іпотеки) — перелік майна, що переда-
ється в заставу (іпотеку), для кредитних договорів — процентну ставку.

9. Припинити повноваження Ревізійної Комісії Товариства у складі: Мох-
на Є.Г., Вертійової А.Д. 

10. Обрати до складу Ревізійної Комісії Товариства: Уласенко Ю.О. та 
Вертійову А.Д.

11. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членом 
Ревізійної Комісії Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплат-
ній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови 
та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до Положення про Ре-
візійну Комісію Товариства, строк дії договору — 3 роки.

12. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати 
цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної Комісії Товари-
ства на затверджених Зборами умовах.

13. Рішення не прийнято.
14. Рішення не прийнято.
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 

дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 12766 20773
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7900 14746
Довгострокові фінансові інвестиції 26 26
Запаси 2305 3167
Сумарна дебіторська заборгованість 551 849
Грошові кошти та їх еквіваленти 415 809

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СУми-авто»
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Власний капітал 5521 11622
Статутний капітал 5596 5596
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -278 5823
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 759 1558
Поточні зобов'язання і забезпечення 6486 7593
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-10,9029 -1,7942

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

-10,9029 -1,7942

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

559578 559578

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

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«тРаНС-оБолоНЬ»

Спростування. Річну інформацію емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» (за 2014 рік), що опублікована в бюле-
тені «Відомості НКЦПФР» № 77 /2081/ від 23 квітня 2015 року вважати по-
милковою/недостовірною.

директор  С.в. Сависько

Річна інформація Прат «Полтавапропангаз»  
за 2014 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне 
товариство «Полтавапропангаз», 31310365, вул.Короленка, 4, смт.Чу-

тове, Чутiвський р-н., Полтавська обл., 38800, 0532-50-08-21; 2.Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 28.04.2015р. 3.Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:  
http://www.poltavapropangaz.com.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПолтаваПРоПаНГаЗ»

Річна інформація емітента Прат «Сенчанське РтП»  
за 2014р.

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Сенчанське ремонтно-транспортне пiдприємство», 00909851, 

37254, Полтавська обл., Лохвицький р-н., с.Сенча, вул.Перемоги, б.1, 
05356-9-95-46. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015р. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://00909851.smida.gov.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«СеНЧаНСЬКе РемоНтНо-тРаНСПоРтНе ПIдПРиЄмСтво»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2014 рік

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

міжміський код та телефон емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «виНоГРадаР», 13911074, 68800 Одеська область Ренiйський  
м. Ренi вул. Аеродромна буд. 2, (04840) 42256

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 13911074.sc-ua.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської, якою проведений аудит 
фінансової звітності: ТОВ «Аудiт», 19042828

5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 16.04.2014. Порядок денний загальних зборiв товариства за-
тверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку 
питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. 
Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились.

Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання секре-
таря загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї загальних 
зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення iї повноважень. 
2.  Розгляд звiту Голови правлiння про результати фiнансово-господарську 
дiяльнiсть Товариства за звiтний 2013 рiк. 3. Розгляд звiту Наглядової ради 
Товариства за звiтний 2013 рiк. 4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора Това-
риства за рiчним звiтом та балансом за звiтний 2013 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 5. Затвердження рiчного 
звiту Товариства за 2013 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку 
за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний 
2013 рiк. 7. Вiдкликання (звiльнення) Голови та членiв Наглядової ради та 
обрання (призначення) членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження 
умов цивiльно — правових договорiв, що укладатимуться з членами На-
глядової ради, встановлення розмiр їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами На-
глядової ради. 8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного 
року з дати прийняття цього рiшення. 9. Прийняття рiшення про вихiд iз 
складу засновникiв, акцiонерiв Товариства, у зв'язку iз вiдчуженням належ-
них їм акцiй Товариства.

За розглядом питань порядку денного прийнято рiшення: 1.1. Обрати 
секретарем Загальних зборiв Усамова А.А.. 1.2. Обрати лiчильну комiсiю у 
кiлькостi однiєї особи: Голова лiчильної комiсiї Юхiмчук М.Д.. Припинити 
повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв. 2. 

Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за звiтний 2013 рiк — затвердити. Роботу Правлiння за 2013 рiк 
визнати задовiльною. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за звiтний 
2013  рiк — затвердити. 4. Звiт та висновки Ревiзора за рiчним звiтом та 
балансом Товариства за звiтний 2013 рiк — затвердити. 5. Рiчний звiт Това-
риства за звiтний 2013 рiк — затвердити. 6. Прибуток у розмiрi 433 тис.грн. 
використати на збiльшення додаткового капiталу, надати повноваження 
Головi правлiння використовувати грошовi кошти додаткового капiталi на 
розвиток Товариства; дивiденди за пiдсумками 2013 року не нараховувати 
та не виплачувати. 7. У зв'язку iз закiнченням термiну повноважень 
вiдкликати (звiльнити) Голову Наглядової ради Усамову Зулай 
Хасмагомедiвну, членiв Наглядової ради: Саїдова Емiля Алашовича, 
Лiтвiненко Ганну Iллiвну. Обрати на посади членiв правлiння: Усамову Зу-
лай Хасмагомедiвну, Саїдова Емiля Алашовича, Лiтвiненко Ганну Iллiвну. 
Затвердити що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на 
добровiльних засадах та не одержує винагороду за свою дiяльнiсть. По-
вноваження на укладання цивiльно — правових договорiв з членами На-
глядової ради Товариства надати Головi Правлiння Товариства. 8. Надати 
згоду Головi правлiння ПрАТ «ВИНОГРАДАР» на попереднє схвалення 
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 
одного року з дати прийняття цього рiшення. 9. Питання порядку денного 
залишити без розгляду. Рiшення з 1 по 9 питання порядку денного, при-
йнято простою бiльшiстю голосiв «за» акцiонерiв, якi зареєструвались для 
участi у зборах.

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис. грн.) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  38425.0  36904.7
Основні засоби (за залишковою вартістю)  7606.5  8305.0
Довгострокові фінансові інвестиції  26.0  26.0
Виробничі запаси  32677.6  19191.8
Сумарна дебіторська заборгованість  10445.3  11088.5
Грошові кошти та їх еквіваленти  186.4  21.0
Власний капітал  11133.9  10950.1
Статутний капітал  1348.1  1348.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  222.6  432.9
Довгострокові зобов'язання і забеспечення  740.6  685.0
Поточні зобов'язання і забеспечення  26550.5  25269.6
Чистий прибуток (збиток)  222.6  432.9

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «виНоГРадаР»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: вIдКРите аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство тРаНСПоРтНоГо БУдIвНиЦтва «одеСтРаНСБУд», 01380524, 
65026 Одеська область м. Одеса площа Катерининська, 4, (048) 706-25-
44

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАУДИТ», 36921215

5. Інформація про загальні збори: У звітному періоді загальні збори ак-
ціонерів не проводились.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  34297  34033

Основні засоби (за залишковою вартістю)  1698  1794
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  10733  11746
Сумарна дебіторська заборгованість  18911  15978
Грошові кошти та їх еквіваленти  1953  2559
Власний капітал  25797  25042
Статутний капітал  3216  3216
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 407  577

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  44  67
Поточні зобов'язання і забеспечення  8456  8924
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.01321590  -0.01236070
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 -0.01321590  -0.01236070

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  12863268  12863268
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

вIдКРите аКЦIоНеРНе товаРиСтво
тРаНСПоРтНоГо БУдIвНиЦтва «одеСтРаНСБУд»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: вIдКРите аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «БIлГоРод-дНIСтРовСЬКий хладоКомБIНат», 21007519, 
67700 Одеська обл. Бiлгород — Днiстровський р-н м. Бiлгород — 
Днiстровський вул. Московська буд. 49-А, (04849) 22063

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАУДИТ», 36921215

5. Інформація про загальні збори: У звітному періоді загальні збори ак-
ціонерів не проводились

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  438  438

Основні засоби (за залишковою вартістю)  245  245
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  --  -- 
Грошові кошти та їх еквіваленти  --  -- 
Власний капітал  438  438
Статутний капітал  44  44
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  394  394
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  --  -- 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  --  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

 --  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  --  -- 
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

вIдКРите аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«БIлГоРод-дНIСтРовСЬКий хладоКомБIНат»

Річна інформація емітента цінних паперів 
 за 2014 рік

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

міжміський код та телефон емітента: ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «IллIЧIвСЬКий олIйНоЖиРовий КомБIНат», 31541451, 68000 
Одеська обл. м. Iллiчiвськ вул. Транспортна, 45, (048) 729-55-70

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: imgk.illicon.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ПП АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-
ЕКСПРЕС», 20878029

5. Інформація про загальні збори: У звітному періоді загальні збори ак-
ціонерів не проводились

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  1303003  1575232

Основні засоби (за залишковою вартістю)  1037594  1080332
Довгострокові фінансові інвестиції  46760  46760
Запаси  5616  15059
Сумарна дебіторська заборгованість  108179  363732
Грошові кошти та їх еквіваленти  754  660
Власний капітал  -249453  -92132
Статутний капітал  10266  10266
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -836331  -690521

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  820026  947978
Поточні зобов'язання і забеспечення  732430  719386
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -7.66052160  -7.24637750

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

 -7.66052160  -7.24637750

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  20531500  20531500
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «IллIЧIвСЬКий олIйНоЖиРовий КомБIНат»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «IллIЧIвСЬКЗовНIштРаНС», 01860124, 68001 Одеська область 
Iллiчiвський м. Iллiчiвськ вул. Промислова буд. 7, (04868) 6-15-00

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.ivt.il.od.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАУДИТ», 36921215

5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 21.03.2014. Порядок денний загальних зборiв товариства затвер-
джено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку пи-
тань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. 
Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що 
розглядався на загальних зборах: 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Iллiчiвськзовнiштранс» та прийняття 
рiшення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання голови i секретаря 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Iллiчiвськзовнiштранс». 3. Про затвер-
дження регламенту роботи Загаль-них зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Iллiчiвськзовнiштранс». 4. Звiт Генерального директора 
ПАТ «Iллiчiвськзовнiштранс» про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 5. Звiт Наглядової ради 
ПАТ «Iллiчiвськзовнiштранс» про роботу за 2013 рiк. 6. Звiт та висновки 
Ревiзiйної комисiї ПАТ «Iллiчiвськзовнiштранс» за 2013 рiк. 7. Затвер-дження 
рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк. 8. Затвердження основних 
на-прямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк. 9. Розподiл прибутку (покриття 
збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi. Затвердження розмiру 
дивiдендiв. 10. Про попереднє схвалення значних правочинiв. 

За результатами розгляду, питань порядку денного прийнято рiшення: 
1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Iллiчiвськзовнiштранс» у наступному складi: 
Тараненко О.О. — Голова лiчильної комiсiї, Бахарев О.А. — член лiчильної 
комiсiї; Никитюк Ю.П. — член лiчильної комiсiї. 2.1. Обрати Головою зборiв 
публiчного акцiонерного товариства «Iллiчiвськзовнiштранс» — Якимо-
ва  В.П. 2.2. Обрати Секретарем зборiв публiчного акцiонерного товари-
ства «Iллiчiвськзовнiштранс» — Буфетова О.I. 3. Затвердити Регламент 
роботи загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства 
«Iллiчiвськзовнiштранс». 4. Затвердити звiт Генерального директора То-
вариства про результати фiнансово — господарської дiяльностi за 
2013  рiк. 5. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. 
6.  Звiт та висновки Ревiзiйної комисiї Товариства за 2013 рiк затвердити. 
7. Затвердити рiчний звiт i баланс Товариства за 2013 рiк: прибуток — 
724  тис.грн. активи, джерела засобiв, а також валюта балансу — 
44683  тис.грн. 8. Затвердити основни напрямки дiяльностi Товариства на 
2014 рiк. — плановий розмiр чистого прибутку — 750 тис. грн. 9.1. Затвер-
дити розподил прибутку Товариства за 2013 рiк: направити на виплату 
дивiдендiв суму прибутку у розмiрi 724 тис.грн. та додатково суму у розмiрi 
1000000 грн. Загалом 1724 тис.грн. 9.2. Затвердити розмiр дiвiдендiв на 
одну просту iменну акцiю у сумi 12 грн. 65 коп. 9.3. Про дату, розмiр, по-
рядок та строк виплати дивiдендiв повiдомить усiх акцiонерiв шляхом над-
силання на їх адресу поштового листа. 10. Попередньо схвалити 
здiйснення Публiчним акцiонерним товариством «Iллiчiвськзовнiштранс» 
правочинiв, якi Товариство має намiри укласти у майбутньому: — за осно-
вними видами дiяльностi Товариства (зберiганню, експiдуванню, переве-
зенню) в сумi — 16676,5 тис.грн.; — правочинiв по кредитуванню То-
вариства з наданням застави у сумi 16676,5 тис.грн.; — правочинiв у яких 
Товариство може виступати майновим поручителем у сумi — 
16676,5 тис.  грн.; — правочинiв, що носять iнвестицiйний характер у сумi 
16676,5 тис.грн. Рiшення з 1 по 10 питання порядку денно-го, прийнято 

простою бiльшiстю голосiв «за» акцiонерiв, якi зареєструвались для участi 
у зборах.
6. Інформація про дивіденди

За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду,
 що передував звітному

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

 1723322.15  0.00  
1068051.04

 0.00

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн. 

 12.65  0.00  7.84  0.00

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

 12.65  0.00  7.84  0.00

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

27.03.2014  . . 04.04.2013  . . 

Дата виплати 
дивідендів

12.05.2014  . . 15.05.2013  . . 

Опис Рiшення про сплату дивiдендiв прийнято загальними зборами 
акцiонерiв вiд 21.03.2014р. Фонд сплати дивiдендiв у розмiрi 
1724  тис. грн., сформовано за пiдсумками фiнансово — господарської 
дiяльностi за 2013 рiк. Сума до сплати дивiдендiв складає 1723322,15 
грн. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв — 27.03.2014р.; Дата початку виплати дивiдендiв — 
12.05.2014р.; Дата закiнчення виплати дивiдендiв — 22.09.2014р. 
Дивiденди сплачуються за мiсцезнаходженням ПАТ "Iллiчiвськ-
зовнiштранс": Одеська обл., Iллiчiвський р-н, м. Iллiчiвськ, вул. Промис-
лова буд. 7, через касу акцiонерного товариства "Iллiчiвськзовнiштранс".

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  45317  44683
Основні засоби (за залишковою вартістю)  30453  32396
Довгострокові фінансові інвестиції  5742  5742
Запаси  390  266
Сумарна дебіторська заборгованість  3449  4824
Грошові кошти та їх еквіваленти  4977  1205
Власний капітал  38419  39436
Статутний капітал  4428  4428
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  5910  6927
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  6898  5247
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 6.01920000 5.31450000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

6.01920000 5.31450000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  136231  136231
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«IллIЧIвСЬКЗовНIштРаНС»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу II)

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

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ»,

код ЄДРПОУ 36174922, місцезнаходження: 87534 Донецька обл. м.Ма-
ріуполь вул..Кронштадтська, б.11, 

міжміський код та телефон емітента 0629 37-13-32 

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

28.04.2015 р.

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

http://expert-capital.com.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «еКСПеРт-КаПІтал»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
для опублікування в офіційному друкованому виданні 

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

Публiчне акцiонерне товариство "Конотопський 
арматурний завод", 00218331Сумська , 
Конотопський, 41600, Конотоп, Вирiвська, 
будинок 60 05447 23 201,

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

28.04.2015

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

www.kaz.com.ua

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

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма 
"Альфа-Аудит", 31312205

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

Проведено чергові загальні збори акціонерів 
10.04.2014р Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку прове-
дення Загальних зборiв (обрання лiчильної 
комiсiї, обрання Голови та Секретаря зборiв, за-
твердження регламенту зборiв).
2. Звiт Генерального директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ за 
2013 рiк та його затвердження.
3. Звiт Наглядової ради та його затвердження.
4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi 
ПАТ за 2013 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту та розподiлу при-
бутку ПАТ за 2013рiк.
6. Затвердження основних технiко-економiчних 
показникiв на 2014рiк.
7. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової 
ради ПАТ.
8. Вiдкликання та обрання Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ.
9. Встановлення винагороди посадовим особам 
Товариства.
10. Внесення змiн та доповнень до Статуту ПАТ 
та затвердження внутрiшнiх положень.
1. По питанню № 1 порядку денного вирiшили: 
обрати головою зборiв Ревякiна О.М. секрета-
рем Пичик О.П., обрати лiчильну комiсiю в 
складi: голова Муквич Л.М., члени Попо-
вська  С.П., Дем»яненко С.I., Пальоха Т.В.
По питанню №2 порядку денного вирiшили: звiт 
генерального директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ за 
2014  рiк затвердити (Додаток №1 до протоколу).
По питанню №3 порядку денного вирiшили: звiт 
наглядової ради — затвердити (Додаток №2 до 
протоколу).По питанню №4 порядку денного 
вирiшили: звiт та висновки ревiзiйної комiсiї щодо 
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ за 
2014  р. затвердити (Додаток №3 до протоколу).

По питанню №5 порядку денного вирiшили: за-
твердити рiчний звiт та розподiл прибутку ПАТ 
за 2014 рiк. (Додаток №4 до протоколу). По пи-
танню № 6 порядку денного вирiшили: затверди-
ти основнi технiко-економiчнi показники на 2015 
рiк (Додаток №5 до протоколу). По питанню №7 
порядку денного вирiшили у зв'язку з закiнченням 
повноважень вiдкликати членiв наглядової 
ради:,Ревякiна Олександра Миколайовича, Гон-
чаренко Оксану Валерiївну, Бiлодiд Юрiя 
Володимировича,ТОВ "Народна компанiя 
"Енергетичнi ресурси",ТОВ "Вiдродження", ТзОВ 
"Єврокапiталiнвест.Шляхом кумулятивного голо-
сування обрано до складу наглядової ради 7 
чоловiк строком на 1 рiк: 1 Ревякiна Олександра 
Миколайовича,Гончаренко Оксану Валерiївну , 
Гужву Сергiя Вiкторовича, Скатинського Андрiя 
Юрiйовича,Компанiя «CITRUSNIGHT 
SOLUTIONS LP» (СIТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП), 
Компанiя «BELWOOD TRАDING LLP» (БЕЛВУД 
ТРЕИДIНГ ЛЛП),ТзОВ «Єврокапiталiнвест»
По питанню №8. порядку денного вирiшили: у 
зв'язку з закiнченням повноважень вiдкликати 
членiв ревiзiйної комiсiї: Савченко О.М., Тарасен-
ко С.М., Безрук В.В.Шляхом кумулятивного голо-
сування обрано до складу ревiзiйної комiсiї на 1 рiк: 
Пантелеєнко О.О.., Тарасенко С.М, Набойщикову 
Г.В.Головою ревiзiйної комiсiї ПАТ "Конотопський 
арматурний завод" обрано Пантелеєнко О.О..,По 
питанню №9 порядку денного вирiшили: встанови-
ти винагороди та заключити контракти з посадови-
ми особами Товариства (Додаток №6 до протоко-
лу).По питанню №10 порядку денного вирiшили: 
внести змiни та доповнення до Статуту ПАТ. 

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 47336 41177
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15671 16831
Довгострокові фінансові інвестиції 155 155
Запаси 15868 15144
Сумарна дебіторська заборгованість 13425 8205
Грошові кошти та їх еквіваленти 1367 89
Власний капітал 28791 27996
Статутний капітал 9849 9849
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10396 -11191
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1413 1413
Поточні зобов'язання і забезпечення 17132 11768
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.02018 -0.09387
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.02018 -0.09387

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 39396572 39396572
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 “КоНотоПСЬКий аРматУРНий Завод”

 Річна інформація емітента за 2014 рік
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво "УКРаЇНСЬКий 
НаУКово-доСлIдНий IНСтитУт 
"УКРКолЬоРметоБРоБКа» 

код за ЄДРПОУ Ідентифікаційний код 31680472
місцезнаходження, вул. артема, буд. № 1, 

м. артемівськ, донецька обл., 
Україна, 84500

міжміський код та телефон емітента (0627) 44 69 13
2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

 28.04.2015р.

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

ucmo.com.ua

директор товариства  яхненко о.в.

Прат «УКРаЇНСЬКий НаУКово-доСлІдНий ІНСтитУт 
«УКРКолЬоРметоБРоБКа»
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Річна інформація  
емітента цінних паперів

за 2014 рік
I. основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ФIДОБАНК", 
код за ЄДРПОУ 14351016, місцезна-
ходження: 01601, мiсто Київ, 
Шевченкiвський район, вулиця 
Червоноармiйська, 10, 
тел. (044) 238-67-67

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

28.04.2015

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

http://fidobank.ua/ua/about/

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

Аудиторська фiрма у виглядi 
товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Iнтер-аудит», код 
за ЄДРПОУ 30634365

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство):
Позачергові загальні збори акціонерів: 
Дата проведення: 18.03.2014.
Кворум зборів: 99.9697.
Перелiк питань, що розглядалися на позачергових Загальних зборах 
акцiонерiв:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIДОБАНК».
2. Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Спостереж-
ної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIДОБАНК».
3. Про визначення кiлькiсного складу Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIДОБАНК».
4. Про обрання членiв Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФIДОБАНК».
5. Про обрання Голови Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФIДОБАНК».
6. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладати-
муться з членами Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ФIДОБАНК», встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Спосте-
режної ради.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв не вносились.
Iнiцiювала склакання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Спосте-
режна рада Банку.
Чергові (річні) загальні збори акціонерів: 
Дата проведення: 25.04.2014.
Кворум зборів: 99.9697.
Перелiк питань, що розглядалися на чергових (річних) Загальних зборах 
акцiонерiв:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПУАТ 
«ФIДОБАНК».
2. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Спостережної 
ради ПУАТ «ФIДОБАНК» за 2013 рiк.
3. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Правлiння ПУАТ 
«ФIДОБАНК» за 2013 рiк.
4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Ревiзiйної комiсiї 
ПУАТ «ФIДОБАНК» за 2013 рiк.

5. Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудитора щодо рiчного звiту 
ПУАТ  «ФIДОБАНК» за 2013 рiк. Про затвердження рiчних результатiв 
дiяльностi ПУАТ «ФIДОБАНК» за 2013 рiк та заходiв за результатами роз-
гляду висновкiв аудиторської фiрми.
6. Про розподiл прибутку i збиткiв ПУАТ «ФIДОБАНК» за 2013 рiк.
7. Про внесення змiн до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ФIДОБАНК» шляхом викладення його в новiй редакцiї.
За пропозицiєю акцiонера, який є власником бiльш нiж 5 вiдсоткiв простих 
акцiй (ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА "ФIНАНС АНАЛIТ СЕРВIС"), до по-
рядку денного були внесенi змiни шляхом включення додаткового питання.
Iнiцiювала склакання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Спосте-
режна рада Банку.
Позачергові загальні збори акціонерів: 
Дата проведення: 20.11.2014.
Кворум зборів: 99.9697.
Перелiк питань, що розглядалися на позачергових Загальних зборах 
акцiонерiв:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПУАТ 
«ФIДОБАНК».
2. Про розгляд висновкiв зовнiшньої аудиторської фiрми щодо фiнансової 
звiтностi ПУАТ «ФIДОБАНК» за III квартал 2014 року. Про затвердження 
результатiв дiяльностi ПУАТ «ФIДОБАНК» за III квартал 2014 року та 
заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв не вносились.
Iнiцiювала склакання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Спосте-
режна рада Банку.
6. Інформація про дивіденди:
За результатами звiтного перiоду дивiденди не сплачувались та не нара-
ховувались. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
27.04.2015 р. прибуток ПУАТ «ФIДОБАНК» за 2014 рiк, який складав  
524 162,61 грн., розподiлено наступним чином: 5%, що складає 26 208,13 грн., 
направлено до резервного фонду ПУАТ «ФIДОБАНК», а iншi 497 954,48 грн. 
направлено на покриття збиткiв минулих рокiв. 
За результатами перiоду, що передував звiтному, дивiденди не сплачува-
лись та не нараховувались. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2014 р. прибуток ПУАТ «ФIДОБАНК» за 
2013  рiк, який склав 26 223 863,04 грн., розподiлено наступним чином: 
5%, що складає 1 311 193,15 грн., направлено до резервного фонду 
ПУАТ «ФIДОБАНК», а iншi 24 912 669,89 грн. направлено на покриття 
збитків минулих років.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 11214566 10721568
Грошові кошти та їх еквіваленти 760029 952222
Кошти в інших банках 112853 28386
Кредити та заборгованість клієнтів 5535865 5036987
Усього зобов'язань 8688376 8210928
Кошти банків 1229807 2124547
Кошти клієнтів 6986481 5879772
Усього власного капіталу та частка меншості 2526190 2510640
Статутний капітал 2316189 2316189
Чистий прибуток/(збиток) 1387 14 356
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,0000 0,0002

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

0,0000 0,0000

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ФІдоБаНК»

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

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для 
опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2014рік

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

Приватне акцiонерне товариство "Тростянецьке 
автотранспортне пiдприємство 15946", 
03118587Сумська , Тростянецький р-н, 42600, 
м. Тростянець, вул. Набережна, 33
(0545) 851-129,

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

27.04.2015

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

www.03118587.emitents.org

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “тРоСтяНеЦЬКе автотРаНСПоРтНе ПIдПРиЄмСтво 15946”
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «еРлаН», 
24616119, Дніпропетровська обл., 
Днiпропетровський р-н, 52001, 
м.Пiдгороднє, вул.Ленiнградська, 
буд.5, 0562-38-40-12

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

29.04.2015

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

http://24616119.smida.gov.ua/em_
reports

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, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "ПРомIНЬ - 1", 
00291351, 65042 Одеська область 
м. Одеса вул. Восьмого березня 
буд. 77 - М, (048) 720-85-12

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

28.04.2015 

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

00291351.sc-ua.com

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАН-
СПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054»

2. Код за ЄДРПОУ 05475067
3. Місцезнаходження 03164, м.Київ, вул. Малинська, б.20
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 424-00-56 (044) 424-00-56
5. Електронна поштова адреса tina-2013@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

05475067.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2015 р. 

були прийнятi рiшення щодо змiну складу посадових осiб Товариства:
Обрано (переобрано) на посадi Голова Наглядової ради особу Пiший 

Микола Олексiйович (СО 849252 16.02.2007 Деснянський РУ ГУ МВС Укра-
їни у м. Києвi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Особу 
переобрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi 
посади — заступник директора, Голова Наглядової ради. Особа не володiє 
акцiями Товариства.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2015 р. 
були прийнятi рiшення щодо змiну складу посадових осiб Товариства:

Обрано (переобрано) на посадi Член Наглядової ради особу Вовк Наталiя 
Володимирiвна (СН 667202 02.12.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Особу пере-
обрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади — 
бухгалтер, Член Наглядової ради. Особа не володiє акцiями Товариства.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2015 р. 
були прийнятi рiшення щодо змiну складу посадових осiб Товариства:

було звiльнено з посади Члена Наглядової ради особу Коломiєць Окса-
на Петрiвна (серiя СН 938686 виданий Ленiнградським РУ ГУМВС України 
в м. Києвi вiд 18.09.1998р.). Звiльнення здiйснено на пiдставi заяви посадо-
вої особи. Особа займала посаду протягом 1 року. Не володiє часткою у 
статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

Обрано на посадi Член Наглядової ради особу Пiша Лариса Адамiвна 
(СО 850885 27.02.2001р., Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Не 
володiє часткою у статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено термiном на 
3  роки. Попереднi посади — начальник вiддiлу збуту. Особа не володiє 
акцiями Товариства.

Рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2015 р. були прийнято рiшення про 
обрання на новий строк голови та членiв виконавчого органу Товариства: 
Обрано (переобрано) на посадi Голова правлiння Пiший Юрiй Олексiйович 
(СН 783810 14.04.1998 Подiльським РУГУ МВС України в м. Київ). Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 27,7351 %. Особу переобрано на 
новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади — Голова 
правлiння ПАТ «КАТП-13054».

Рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2015 р. були прийнято рiшення про 
обрання на новий строк голови та членiв виконавчого органу Товариства: Об-
рано (переобрано) на посадi Член правлiння особу Циндровський Анатолiй 
Олександрович (СН №322319 10.10.1996 Ленiнградським РУ ГУ МВС України 
у м.Києвi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Особу пере-
обрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади — Член 
правлiння ПАТ «КАТП-13054. Особа не володiє акцiями Товариства.

Рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2015 р. були прийнято рiшення про 
обрання на новий строк голови та членiв виконавчого органу Товариства: 
Обрано (переобрано) на посадi Член правлiння особу Присяжнюк Олена 
Борисiвна (СН №825680 08.05.1998 Подiльським РУ ГУ МВС України у 
м.Києвi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Особу пере-
обрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади — 
Член правлiння ПАТ «КАТП-13054. Особа не володiє акцiями Товариства 

Рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2015 р. були прийнято рiшення про 
обрання на новий строк голови та членiв виконавчого органу Товариства: 
звiльнено Член Правлiння особу Семенов Олександр Iванович (СН 
№539832 09.09.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України у м.Києвi). 
Звiльнення здiйснено на пiдставi заяви посадової особи. Не володiє част-
кою у статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Особа не володiє акцiями Товариства.

Рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2015 р. були прийнято рiшення про 
обрання на новий строк голови та членiв виконавчого органу Товариства: 
Обрано на посаду Член правлiння особу Пантєлєєв Євген Олександрович 
(ЕА № 435210 01.04.1998 Знам’янським МРВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi). Не володiє часткою у статутному капiталi товари-
ства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Осо-
бу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади — головний iнженер 
ПАТ «КАТП-13054. Особа не володiє акцiями Товариства.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2015 р. 
були прийнятi рiшення щодо змiну складу посадових осiб Товариства:

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

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «КиЇвСЬКе автотРаНСПоРтНе ПIдПРиЄмСтво 13054»

Річна інформація Прат «миргородкурорт»  
за 2014 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт», 02649437, 

вул.Гоголя, 112, м.Миргород, Полтавська обл., 37600, 05355-5-24-21; 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії:28.04.2015р. 3.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:  
http://mirgorodkurort.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
лІКУвалЬНо-оЗдоРовЧих ЗаКладІв «миРГоРодКУРоРт»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Судноплавна компанiя 
"Укррiчфлот"

2. Код за ЄДРПОУ 00017733
3. Місцезнаходження 04071, мiсто Київ, вул. Електрикiв, 

буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 594-57-88 (044) 594-57-89
5. Електронна поштова адреса V.Teliushchenko@ukrrichflot.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ukrrichflot.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укр рiч-

флот» вiд 28 квiтня 2015 року достроково припинено повноваження 
(вiдкликано з займаної посади) голови наглядової ради АСК «Укр рiч флот» 
Головко Сергiя Анатолiйовича. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, володiє 1997 простих iменних акцiй АСК «Укр рiч флот», що складає 
частку в розмiрi 0.0011% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийнят-
тя рiшення: пропозицiя наглядової ради щодо включення питання про до-
строкове припинення повноважень до порядку денного загальних зборiв. 
Головко С.А. обiймав посаду голови наглядової ради з 28 квiтня 2014 року 
по 28 квiтня 2015 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укр рiч-
флот» вiд 28 квiтня 2015 року припинено повноваження (вiдкликано з за-
йманої посади) члена наглядової ради АСК «Укр рiч флот» Маркова Макси-
ма Олександровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 
301 простих iменних акцiй АСК «Укр рiч флот», що складає частку в розмiрi 
0.0002% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: 
пропозицiя наглядової ради щодо включення питання про дострокове при-
пинення повноважень до порядку денного загальних зборiв. Марков М.О. 
обiймав посаду члена наглядової ради з 28 квiтня 2014 року по 28 квiтня 
2015 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укр рiч-
флот» вiд 28 квiтня 2015 року припинено повноваження (вiдкликано з за-
йманої посади) члена наглядової ради АСК «Укр рiч флот» Князевої Марини 
Олександрiвни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 145 
простими iменними акцiями АСК «Укр рiч флот», що складає частку в розмiрi 
0.0001% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: 
пропозицiя наглядової ради щодо включення питання про дострокове при-
пинення повноважень до порядку денного загальних зборiв. Князева М.О. 
обiймала посаду члена наглядової ради з 28 квiтня 2014 року по 28 квiтня 
2015 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укр рiч-
флот» вiд 28 квiтня 2015 року припинено повноваження (вiдкликано з за-
йманої посади) члена наглядової ради АСК «Укр рiч флот» Ковалишина 
Сергiя Iвановича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 
1087 простими iменними акцiями АСК «Укр рiч флот», що складає частку у 
розмiрi 0.0006% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття 
рiшення: пропозицiя наглядової ради щодо включення питання про достро-
кове припинення повноважень до порядку денного загальних зборiв. Кова-
лишин С.I. обiймав посаду члена наглядової ради з 28 квiтня 2014 року по 
28 квiтня 2015 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укр рiч-
флот» вiд 28 квiтня 2015 року припинено повноваження (вiдкликано з за-
йманої посади) члена наглядової ради АСК «Укр рiч флот» Кузнецова 
Григорiя Васильовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
володiє 1 простою iменною акцiєю АСК «Укр рiч флот», що складає частку у 
розмiрi 0.00000058% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття 
рiшення: пропозицiя наглядової ради щодо включення питання про достро-
кове припинення повноважень до порядку денного загальних зборiв. Кузне-
цов Г.В. обiймав посаду члена наглядової ради з 28 квiтня 2014 року по 28 
квiтня 2015 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укр рiч-
флот» вiд 28 квiтня 2015 року припинено повноваження (вiдкликано з за-
йманої посади) члена наглядової ради АСК «Укр рiч флот» Малинiна Макси-
ма Юрiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не є 
акцiонером АСК «Укр рiч флот», часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя наглядової ради щодо 
включення питання про дострокове припинення повноважень до порядку 
денного загальних зборiв. Малинiн М.Ю. обiймав посаду члена наглядової 
ради з 28 квiтня 2014 року по 28 квiтня 2015 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укр рiч-
флот» вiд 28 квiтня 2015 року припинено повноваження (вiдкликано з за-
йманої посади) члена наглядової ради АСК «Укр рiч флот» Матвiйчука Сергiя 
Анатолiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не є 
акцiонером АСК «Укр рiч флот», часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя наглядової ради щодо 
включення питання про дострокове припинення повноважень до порядку 
денного загальних зборiв. Матвiйчук С.А. обiймав посаду члена наглядової 
ради з 28 квiтня 2014 року по 28 квiтня 2015 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укр рiч-
флот» вiд 28 квiтня 2015 року Головко Сергiя Анатолiйовича обрано членом 
наглядової ради АСК «Укр рiч флот» строком на 3 роки. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, володiє 1997 простих iменних акцiй АСК «Укр-
рiч флот», що складає частку в розмiрi 0.0011% в статутному капiталi 
емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера та заява Голо-
вко С.А. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: Головко С.А. обiймав посаду голови наглядової ради АСК «Укр-
рiч флот» з 23 вересня 2008 року по 28 квiтня 2015 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укр рiч-
флот» вiд 28 квiтня 2015 року Маркова Максима Олександровича обрано 
членом наглядової ради АСК «Укр рiч флот» строком на 3 роки. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, володiє 301 простими iменними 
акцiями АСК «Укр рiч флот», що складає частку в розмiрi 0.0002% в статут-
ному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера 
та заява Маркова М.О. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв: Марков М.О. обiймав посаду члена наглядової 
ради АСК «Укр рiч флот» з 23 вересня 2008 року по 28 квiтня 2015 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укр рiч-
флот» вiд 28 квiтня 2015 року Князеву Марину Олександрiвну обрано чле-
ном наглядової ради АСК «Укр рiч флот» строком на 3 роки. Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, володiє 145 простими iменними 
акцiями АСК «Укр рiч флот», що складає частку в розмiрi 0.0001% в статут-
ному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера 
та заява Князевої М.О. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв: Князева М.О. обiймала посаду члена наглядової 
ради АСК «Укр рiч флот» з 23 вересня 2008 року по 28 квiтня 2015 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укр рiч-
флот» вiд 28 квiтня 2015 року Ковалишина Сергiя Iвановича обрано членом 
наглядової ради АСК «Укр рiч флот» строком на 3 роки. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, володiє 1087 простими iменними акцiями 
АСК «Укр рiч флот», що складає частку в розмiрi 0.0006% в статутному 
капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера та за-
ява Ковалишина С.I. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв: Ковалишин С.I. обiймав посаду члена наглядової 
ради АСК «Укр рiч флот» з 23 листопада 2010 року по 28 квiтня 2015 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укр рiч-
флот» вiд 28 квiтня 2015 року Кузнецова Григорiя Васильовича обрано чле-
ном наглядової ради АСК «Укр рiч флот» строком на 3 роки. Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, володiє 1 простою iменною акцiєю 
АСК «Укр рiч флот», що складає частку в розмiрi 0.00000058% в статутному 
капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера та за-
ява Кузнецова Г.В. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала особа протя-
гом останнiх п’яти рокiв: Кузнецов Г.В. обiймав посаду члена наглядової 
ради АСК «Укр рiч флот» з 20 квiтня 2011 року по 28 квiтня 2015 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укр рiч-
флот» вiд 28 квiтня 2015 року Сарапулову Олену Євгенiвну обрано членом 
наглядової ради АСК «Укр рiч флот» строком на 3 роки. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, не є акцiонером АСК «Укр рiч флот», часткою у 
статутному капiталi емiтента не володiє. Пiдстава прийняття рiшення: 
пропозицiя акцiонера та заява Сарапулової О.Є. Iнформацiя про iншi поса-
ди, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Сарапулова  О.Є. не 
надала згоди на розкриття персональної iнформацiї. 

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укр рiч-
флот» вiд 28 квiтня 2015 року Матвiйчука Сергiя Анатолiйовича обрано чле-
ном наглядової ради АСК «Укр рiч флот» строком на 3 роки. Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
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корисливi та посадовi злочини не має, не є акцiонером АСК «Укр рiч флот», 
не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття 
рiшення: пропозицiя акцiонера та заява Матвiйчука С.А. Iнформацiя про 
iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Матвiйчук 
С.А. обiймав посаду члена наглядової ради АСК «Укр рiч флот» з 20 квiтня 
2011 року по 28 квiтня 2015 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укр рiч-
флот» вiд 28 квiтня 2015 року Головко Сергiя Анатолiйовича обрано голо-
вою наглядової ради АСК «Укр рiч флот» строком на 3 роки. Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, володiє 1997 простих iменних акцiй 
АСК «Укр рiч флот», що складає частку в розмiрi 0.0011% в статутному 
капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера та за-

ява Головко С.А. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: Головко С.А. обiймав посаду голови наглядової ради 
АСК «Укр рiч флот» з 23 вересня 2008 року по 28 квiтня 2015 року.

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 москаленко дмитро олегович
виконуючий обов’язки 

генерального директора
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.04.2015
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство "Судноплавна компанiя 
"Укррiчфлот"

2. Код за ЄДРПОУ 00017733
3. Місцезнаходження 04071, мiсто Київ, 

вул. Електрикiв, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 594 57 88 (044) 594 57 89
5. Електронна поштова адреса V.Teliushchenko@ukrrichflot.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ukrrichflot.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
За рiшенням наглядової ради АСК «Укррiчфлот», оформленим про-

токолом позачергового заочного засiдання наглядової ради 

АСК  «Укррiчфлот» б/н вiд 27 квiтня 2015 р., Москаленка Дмитра Олего-
вича з 29 квiтня 2015 року обрано генеральним директором 
АСК  «Укррiчфлот». Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, не є акцiонером 
Компанiї. Особа призначена безстроково та може бути звiльнена з 
пiдстав, передбачених чинним законодавством України. Посади, якi 
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: з 14.11.2012 року — начальник 
департаменту комерцiйної дiяльностi дирекцiї з портово-комерцiйної 
дiяльностi АСК «Укррiчфлот», з 23.04.2013 року — виконуючий обов’язки 
генерального директора АСК «Укррiчфлот» . Пiдстава прийняття 
рiшення про призначення: iнiцiатива Наглядової ради АСК 
«Укррiчфлот».

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 Москаленко Дмитро Олегович
виконуючий обов’язки 

генерального директора
(підпис) (ініціали та прізвище керівни-

ка)
М.П. 28.04.2015

(дата)

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“СУдНоПлавНа КомПаНIя “УКРРIЧФлот”

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2014 рік
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Страхова компанiя Злагода», 20349029, Україна 01004 
м.Київ Горького, 14-Б, 0442898251

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: www.zlagoda.pat.ua

4. Найменування, код за ЄдРПоУ аудиторської фірми (П.І.Б.  
аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений  
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «КОМПАНIЯ ПРОФIНФОРМАУДИТ», 31746980

5. Інформація про загальні збори 
23.04.2014 проведено чергові загальні збори.
23 квiтня 2014 р. у чергових загальних зборах акцiонерiв Приватно-

го акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ЗЛАГОДА» прийня-
ло участь 5 акцiонерiв, яким належить 17 181 850 голосiв, що стано-
вить 90,4308% вiд загальної кiлькостi акцiй (голосiв), належних 
акцiонерам АТ «СК «ЗЛАГОДА».ПОРЯДОК ДЕННИЙ1. Про обрання 
Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.2. Про 
обрання членiв лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв акцiонерiв То-
вариства.3. Звiт Генерального директора Товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.4. Висно-
вки ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) та висновки аудиторської перевiрки 
дiяльностi Товариства за 2013 рiк, затвердження висновкiв ревiзiйної 
комiсiї (Ревiзора).5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства за 2013 рiк.6. Затвердження Звiту внутрiшнього аудитору Товари-
ства.7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк.8. Про за-
твердження нової редакцiї статуту Товариства.9. Про змiну 
мiсцезнаходження Товариства.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

1. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 97606 91012
Основні засоби (за залишковою вартістю) 396 520
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість 7167 5468
Грошові кошти та їх еквіваленти 5483 4094
Власний капітал 82970 81127
Статутний капітал 19000 19000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

60317 58474

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 10644 4887
Поточні зобов'язання і забезпечення 3992 4998
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 цінних паперів власних випусків 
протягом періоду

- -

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво
«СтРахова КомПаНIя ЗлаГода»
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ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ЦеНтРалЬНе КоНСтРУКтоРСЬКе БЮРо «маяК»
ПовІдомлеННя ПРо виНиКНеННя оСоБливоЇ ІНФоРмаЦІЇ ПРо 

емІтеНта 
Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МАЯК»
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 13686915
Адреса місцезнаходження 03142, м.Київ, вул. Академіка 

Кримського, б. 27А
Телефон емітента (044) 422-89-64
Електронна поштова адреса емітента aleks19758@gmail.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://mayak.pat.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента
23 квітня 2015 р. річними загальними зборами ПУБЛІЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
БЮРО «МАЯК» (надалі — Товариство) були прийняті рішення про зміну 
складу посадових осіб:
- переобрано на посаді члена Наглядової ради Кириченко Валерiя Олек-
сандровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Осо-
бу переобрано рішенням загальних зборів. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: начальник дослiдного вiддiлу, член Наглядо-
вої ради. Особі належать 13390 акцій Товариства, що становить 12,42% 
статутного капіталу. Посадову особу переобрано на невизначений термін. 
- переобрано на посаді члена Наглядової ради Сторожука Iвана Васильо-
вича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу пере-
обрано рішенням загальних зборів. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п’яти років: начальник науково-дослiдного вiддiлу, Голова Наглядової 
ради. Особі належать 347 акцій Товариства, що становить 0,03% статутно-
го капіталу. Посадову особу переобрано на невизначений термін. 
- переобрано на посаді члена Наглядової ради Лозового Володимира Ві-
кторовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Осо-
бу переобрано рішенням загальних зборів. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: фінансовий директор, член Наглядової 
ради. Особі належать 35585 акцій Товариства, що становить 33,01% ста-
тутного капіталу. Посадову особу переобрано на невизначений термін. 
- переобрано на посаді члена Наглядової ради Стемковського Дмитра 
Вікторовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Особу переобрано рішенням загальних зборів. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: фінансовий директор, член Наглядової 
ради. Особі належать 10 акцій Товариства, що становить 0,01% статутно-
го капіталу. Посадову особу переобрано на невизначений термін.
- переобрано на посаді члена Наглядової ради Сагателяна Олександра 
Робертовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Особу переобрано рішенням загальних зборів. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: фінансовий директор, член Наглядової 
ради. Особі належать 6990 акцій Товариства, що становить 6,48% статут-
ного капіталу. Посадову особу переобрано на невизначений термін.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства В.о. Директора Кравець Олександр Володимирович.

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво "КомПаНIя "ПРиват 
IНтеРтРейдIНГ", 20006660, Дніпропе-
тровська обл., 49094, м.Днiпропетровськ, вул.
Набережна Перемоги, буд.32, 056-735-31-37

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

28.04.2015

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

http://pit.ucoz.org

Додаток 22
до Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств, облігацій міжнародних
 фінансових організацій та їх обігу

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ 
вІдПовІдалЬНІСтЮ

«ЮНайтед КеПІтал ГРУП лтд»
Код за ЄДРПОУ 38779551
Реєстраційний номер: 07/2/2015-т 
Дата реєстрації: «04» лютого 2015 року. 

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

23.02.2015 р.

2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

20.02.2016 р.

фактична 08.04.2015 р.
3. Кількість облігацій у випуску (серії): 
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
рішенням про розміщення облігацій та 
проспектом емісії облігацій)

9 000 (дев’ять тисяч) 
штук

фактично розміщених 9 000 (дев’ять тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію 
випуску облігацій), грн.

9 000 000,00 (дев’ять 
мільйонів)

фактично розміщених, грн. 9 000 000,00 (дев’ять 
мільйонів)

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

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

Облігації, придбані працівниками емітента Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

Від емітента: 
Директор ТОВ «ЮНАЙТЕД 
КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД»

___________ (Савчук М.І.)

Від аудитора: 
Директор ТОВ «АФ «Універсал — 
аудит»

___________ (Сіренко Л.В.)

Від фондової біржі, через яку 
здійснено публічне розміщення 
облігацій:
Директор ПАТ «ФБ «Перспектива» ___________ (Шишков С.Є.)
Від Центрального депозитарію 
цінних паперів:
Директор департаменту ___________ (Адамовська М.О.)

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

товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ 
вIдПовIдалЬНIСтЮ «РтЦ 
«БоРиСПIлЬ», 34543910, вулиця Гор-
батюка, будинок 2, мiсто Бориспiль, Київська 
область, 08300, Україна, (044) 300-12-18

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

21.04.2015 р.

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

www.modul.ua
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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 "IМЕКСБАНК", код 
за ЄДРПОУ 20971504, 
65039, м. Одеса, проспект 
Гагарiна, 12-А, (0482) 39-29-39

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

28.04.2015 р.

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

www.imexbank.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності

Аудит річної фінансової звітності 
за 2014  рік не проводився. 
Кошторисом витрат, що 
затверджений виконавчою 
дирекцiєю ФГВФО, витрати на 
проведення аудиту рiчної 
фiнансової звiтностi за 2014 рiк 
не передбаченi.

5. Інформація 
про загальні 
збори

14.03.2014 відбулись позачергові загальні збори. 
Питання, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв та по-
рядок проведення загальних зборiв.
2. Про затвердження результатiв укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй АТ «IМЕКСБАНК».
3. Про затвердження результатiв приватного розмiщення 
акцiй та звiту про результати приватного розмiщення 
акцiй АТ «IМЕКСБАНК» двадцять третьої емiсiї.
4. Про затвердження змiн до статуту, пов’язаних зi 
збiльшенням статутного капiталу АТ «IМЕКСБАНК», з 
урахуванням результатiв розмiщення акцiй. 
5. Про затвердження нових редакцiй внутрiшнiх поло-
жень банку.
Результати розгляду питань:
1.1) Обрати лiчильну комiсiю.
1.2) Затвердити порядок проведення загальних зборiв.
2) Затвердити результати укладення договорiв з перши-
ми власниками у процесi приватного розмiщення акцiй 
АТ »IМЕКСБАНК».
3) Затвердити результати приватного розмiщення акцiй 
та звiту про результати приватного розмiщення акцiй 
АТ  «IМЕКСБАНК» двадцять третьої емiсiї.
4) Внести та затвердити змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IМЕКСБАНК».
5) Затвердити у новiй редакцiї внутрiшнє положення 
про Наглядову Раду АТ «IМЕКСБАНК».
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань по-
рядку денного, не було.
Iнiцiювала проведення загальних зборiв Наглядова 
Рада банку.
23.04.2014 відбулись чергові загальні збори. Питан-
ня, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв та по-
рядок проведення загальних зборiв.
2. Звiт Правлiння про пiдсумки роботи за 2013 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради про пiдсумки роботи за 2013 рiк 
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про пiдсумки роботи за 2013 рiк 
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
5. Затвердження звiту зовнiшнього аудиту про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть банку за 2013 рiк.
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi банку за 
2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку i збиткiв банку за 2013 рiк.
8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi банку.
Результати розгляду питань:
1.1) Обрати лiчильну комiсiю.
1.2) затвердити порядок проведення загальних зборiв.
2) Затвердити звiт Правлiння банку за результатами 
дiяльностi у 2013 роцi.

3) Затвердити звiт Наглядової Ради за результатами 
дiяльностi у 2013 роцi.
4) Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї та її висновок за 
рiчним балансом та рiчною фiнансовою звiтнiстю банку 
за 2013 рiк.
5) Затвердити звiт (висновок) зовнiшнього аудитора про 
результати перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 
2013 рiк.
6) Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть за пiдсумками 
дiяльностi АТ «IМЕКСБАНК» за 2013 рiк.
7) Здiйснити розподiл прибутку за 2013 рiк у розмiрi 
20  354 тис. грн. шляхом спрямування його на 
збiльшення резервного фонду АТ «IМЕКСБАНК».
8) Затвердити основнi напрямки дiяльностi банку у 
2014  роцi.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань по-
рядку денного, не було.
14.11.2014 відбулись позачергові загальні збори. 
Питання, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв та по-
рядок проведення загальних зборiв.
2. Про збiльшення статутного капiталу банку шляхом 
приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
3. Про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням 
перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
4. Про затвердження проспекту емiсiї акцiй банку.
5. Про визначення уповноваженого органу банку на вчи-
нення дiй, пов’язаних з приватним розмiщенням акцiй 
банку.
6. Про змiни у складi Ревiзiйної комiсiї.
Результати розгляду питань:
1.1) Обрати лiчильну комiсiю.
1.2) Затвердити порядок проведення зборiв.
2) Збiльшити статутний капiтал АТ «IМЕКСБАНК» на 
суму 150 000 000,00 грн. шляхом проведення в термiн з 
09 лютого 2015 року по 10 березня 2015 року приватно-
го розмiщення акцiй банку 24-ї емiсiї.
3) Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй 
банку двадцять четвертої емiсiї (iз зазначенням перелiку 
осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
4) Затвердити проспект 24 — ї емiсiї акцiй банку.
5) Визначити уповноважений орган банку, якому нада-
ються повноваження щодо прийняття рiшень, пов’язаних 
з приватним розмiщенням акцiй банку.
6) Обрати новий склад Ревiзiйної комiсiї.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань по-
рядку денного, не було.
Iнiцiювала проведення загальних зборiв Наглядова 
Рада банку.

6. Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

II. основні показники  
фінансово-господарської діяльності підприємства

1. основні показники фінансово-господарської діяльності банку 
(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 11378951 11027606
Грошові кошти та їх еквіваленти 598115 812703
Кошти в інших банках 2882 408215
Кредити та заборгованість клієнтів 10296995 9314808
Усього зобов'язань 10012947 9625110
Кошти банків 3437364 3103360
Кошти клієнтів 6307437 6348818
Усього власного капіталу та частка меншості 1366004 1402496
Статутний капітал 1440000 1290000
Чистий прибуток/(збиток) -186269 26553
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-13.6 1.66

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

-13.6 1.66

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“IмеКСБаНК”
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Річна інформація емітента цінних паперів
тов «тд «алiанс-мєдiа»

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ТД "Алiанс-
Мєдiа", 34762330, 03115, м. Київ, 
вул. Львiвська, буд. 18, корп. А, +38 
(044) 4236422

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

29.04.2015 року

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

http://mediasumy.wix.com/media

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
компанiя «КРЕДО-АУДИТ», 
36632530 

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 237531 237891
Основні засоби (за залишковою вартістю) 47932 49015
Довгострокові фінансові інвестиції 49994 49994
Запаси 434 696
Сумарна дебіторська заборгованість 48275 36747
Грошові кошти та їх еквіваленти 6644 88176
Власний капітал -82723 -4858
Статутний капітал 19050 19050
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -101773 -23908
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 184322 121653
Поточні зобов'язання і забезпечення 135932 121096
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номіналь-
на вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

30 0

товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ вIдПовIдалЬНIСтЮ “тд “алIаНС-мЄдIа”

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство "аЗовмаш", код за ЄДРПОУ: 
30832888, 87535, Донецька обл., 
м. Маріуполь, Iллiчiвський р-н, 
пл. Машинобудiвельникiв, 1 
(0629) 51-72-80

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

28.04.2015

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

http://www.azovmash.com/

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Центр Аудит 
Сервiс", 24161736

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

Загальні збори акціонерів ПАТ «Азов-
маш» у звітному році не проводи-
лись.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось.

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

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 334768 334508
Основні засоби (за залишковою вартістю) 270 1038
Довгострокові фінансові інвестиції 300695 300695
Запаси 0 5
Сумарна дебіторська заборгованість 17202 16537
Грошові кошти та їх еквіваленти 81 673
Власний капітал 318174 312816
Статутний капітал 306076 306076
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9556 6438
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 16594 21692
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.0052 0.0033
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.0052 0.0033

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1224306633 1224306633
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

Генеральний директор Пат «азовмаш»
Карапейчик І.м.

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “аЗовмаш”

ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ЦеНтРалЬНе КоНСтРУКтоРСЬКе БЮРо 

«маяК»
ПовІдомлеННя ПРо виНиКНеННя оСоБливоЇ ІНФоРмаЦІЇ 

ПРо емІтеНта 
Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МАЯК»
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 13686915
Адреса місцезнаходження 03142, м.Київ, вул. Академіка 

Кримського, б. 27А
Телефон емітента (044) 422-89-64
Електронна поштова адреса 
емітента

aleks19758@gmail.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://mayak.pat.ua

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента
24 квітня 2015 р. Наглядовою радою Товариства ПУБЛІЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
БЮРО «МАЯК» (надалі — Товариство) були прийняті рішення про 
зміну складу посадових осіб:
Обрано на посаду Голови Наглядової ради Сагателяна Олександра 
Робертовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Особу обрано в зв’язку з обранням загальними зборами Товариства 
нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: фінансовий директор, член Наглядової ради. 
Особі належать 6990 акцій Товариства, що становить 6,48% статут-
ного капіталу. Посадову особу переобрано на невизначений термін.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства В.о. Директора Кравець Олександр Володимирович.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІС-
ТО КОМПАНІ» (Ліцензії ДКЦПФР АВ 581254 від 06.05.2011 (Бро-
керська діяльність), АВ 581255 від 06.05.2011 (Дилерська діяль-
ність)) повідомляє про тимчасову зміну місцезнаходження з 
01.04.2015 у зв’язку з необхідністю проведення додаткових пере-

говорів щодо продовження строку оренди або укладання нового 
договору оренди.

Нове місцезнаходження: м. Київ, вул. Святошинська, 34.
Графік роботи: понеділок — п’ятниця 9:00–18:00, субота, неді-

ля — вихідні.

товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ вІдПовІдалЬНІСтЮ 
«авІСто КомПаНІ»

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво "аЗов-
ЗаГалЬмаш", код за ЄДРПОУ 13504334; 87535, 
Донецькаобл., Iллiчiвський р-н, м. Марiуполь, 
пл. Машинобудiвельникiв, 1 (0629) 51-72-80

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

28.04.2015

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

http://www.azovmash.com/ru/investors/1382087673

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центр 
Аудит Сервiс",
код за ЄДРПОУ 24161736

5. Інформація про 
загальні збори 
(розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо 
емітент — акціонер-
не товариство)

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 
18.04.2014 року. Кворум зборів: 96,9330 % до за-
гальної кількості голосів 
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про припинення повноважень членiв лiчильної 
комiсiї, обраних на загальних зборах акцiонерiв То-
вариства вiд 19.04.2013. Обрання членiв лiчильної 
комiсiї для забезпечення проведення голосування 
на загальних зборах акцiонерiв Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердження поряд-
ку ведення (регламенту) зборiв.
3. Звiт Генерального директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 
2013 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його 
розгляду. Визначення основних напрямкiв дiяльностi 
Товариства на 2014 рiк.
4. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 
2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його 
розгляду.
5. Затвердження Звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду. 
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку (визначення порядку по-
криття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 
2013 роцi. 
8. Про затвердження договорiв, укладених Товари-
ством.

9. Про внесення змiн до договорiв застави, що 
укладенi з АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ».
10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, 
що можуть вчинятися Товариством.
11. Про внесення змiн до Статуту Товариства.
12. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Това-
риства.
13. Про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства. 
14. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов договорiв з членами На-
глядової ради. Обрання осiб, що уповноваженi на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
16. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 
17. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
18. Про затвердження умов договорiв з членами 
Ревiзiйної комiсiї. Обрання осiб, що уповноваженi на 
пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
19. Про внесення змiн до кредитних договорiв, договорiв 
застави, iпотеки та поруки, укладених Товариством.
За всіма питаннями порядку денного рішення були 
прийнятті більшістю голосів.
Позачергових Загальних зборів акціонерів у звітно-
му році не було.

6. Інформація про 
дивіденди.

За результатами звітного та попереднього років рі-
шення щодо виплати дивідендів загальними збора-
ми Товариства не приймалось.

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

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1889618 1922153
Основні засоби (за залишковою вартістю) 406439 482213
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 344258 409814
Сумарна дебіторська заборгованість 308416 595522
Грошові кошти та їх еквіваленти 1238 46122
Власний капітал -4446603 -1887767
Статутний капітал 11626 11626
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4595215 -2008663
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 315098 838490
Поточні зобов'язання і забезпечення 6021123 2971430
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -55.024 -8.98983
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-55.024 -8.98983

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 46504000 46504000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

Генеральний директор Пат «азовзагальмаш»
Науменко о.д.

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “аЗовЗаГалЬмаш”

Річна інформація емітента за 2014 рік
товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ вІдПовІдалЬНІСтЮ 

«СаНатоРІй «БоРиСФеН»
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента
товариство з обмеженою відповідальністю «СаНатоРІй «БоРиС-

ФеН»
37558757

м. Київ , Голосiївський, 03150, м.Київ, Червоноармiйська,66 Б
(044) 493-62-08 (044) 493-62-08
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії 
28 квітня 2015 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію
www.stockmarket.gov.ua, www.borisfen.ho.ua
директор тов «СаНатоРІй «БоРиСФеН»  Гурський С.в.
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ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ПлаСтмодеРН»

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 «ПЛАСТМО-
ДЕРН», 31985955, Пономарьо-
ва  1, смт.Коцюбинське, Київська 
область, 08298, 498-13-26

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

20.04.2015

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

http://plastmodern.pat.ua/admin/
emitents/reports/year2014

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«тРаНСФоРваРдІНГ лІмІтед аГ»

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 
«Трансфорвардінг Лімітед АГ», 
30405199, Стадіонна, 5, м. Київ, 03035, 
Україна, (044) 465-13-20

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

27.04.2015

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

www.transforwarding.com.ua
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Публічне акціонерне товариство «отава» оголошує, що у повідомленні 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний, 
яке опубліковано у Бюлетені «відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку», №42 (2046) від 03.03.2015 р., стор. 16, 
допущена технічна помилка. 

У пункті 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: замість «15 квітня 2015 р.» слід читати «24 
квітня 2015 р.». 

Крім того, до вищезазначеного повідомлення додається наступна ін-
формація: 

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства Пат «отава» за 2014 р. (2013 р.) (тис. грн.)
Усього активів 50315 (50334); Основні засоби — (-); Довгострокові фінан-

сові інвестиції 49234 (49235); Запаси — (47); Сумарна дебіторська заборго-
ваність 1213 (1052); Грошові кошти та їх еквіваленти — (0); Нерозподілений 
прибуток (збиток) 14 (10); Власний капітал 50014 (50010); Статутний капітал 
50000 (50000); Довгострокові зобов’язання — (-); Поточні зобов’язання 1025 
(324); Чистий прибуток (збиток) 4(3); Середньорічна кількість акцій (шт.) 
5000000 (5000000); Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) — (-); Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду — (-); Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 (5). 

Правління Пат «отава» 

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «отава»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 29 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

84

РІЧНа ІНФоРмаЦІя За 2014
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 
"СПеЦIалIЗоваНа ПеРеСУвНа 
мехаНIЗоваНа КолоНа № 1", 03579012, 
65055 Одеська область м. Одеса вул. 
Хуторська буд. 68, (048) 738-09-90

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

28.04.2015

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

03579012.sc-ua.com

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “СПеЦIалIЗоваНа ПеРеСУвНа мехаНIЗоваНа КолоНа № 1”
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. основні відомості про емітента
1. Повне 
найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, 
місцезнаходжен-
ня, міжміський 
код та телефон 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ 
ВАЛКIВ", код за ЄДРПОУ 00187375, місцезнаходжен-
ня: 49023, Україна, мiсто Днiпропетровськ, вулиця 
Комiнтерну, будинок 2, тел. (0562) 348345

2. Дата розкрит-
тя повного тексту 
річної інформації 
у загальнодос-
тупній інформа-
ційній базі даних 
Комісії

28.04.2015

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

ucap.dp.ua/00187375/

4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ 
аудиторської 
фірми, якою 
проведений 
аудит фінансової 
звітності

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА 
КОМПАНIЯ "РЕЙТИНГ-АУДИТ", код за ЄДРПОУ: 
30687076 

5. Інформація 
про загальні 
збори

11.04.2014р. проведено чергові річні загальні збори ак-
ціонерів ПАТ ДЗПВ.
Питання, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів ак-
ціонерів та затвердження регламенту проведення річ-
них загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2013р. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2013р. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013р. Затвер-
дження висновків та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2013р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ 
за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законо-
давством.
7. Дострокове припинення повноважень Голови та чле-
нів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.
8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ ДЗПВ, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися протягом року.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не по-
давалися.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрати членами лічильної комісії загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ ДЗПВ 11.04.2014р.: Вербу Євгена Костян-
тиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську 
Лілію Володимирівну. Затвердити наступний регламент 
проведення загальних зборів акціонерів ПАТ  ДЗПВ:по  
2 питанню порядку денного час доповіді до 40 хвилин; по 
3,4,5 питанням порядку денного час доповіді до 15 хви-
лин; по решті питань порядку денного час доповіді до  
10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хви-
лин. Збори пропонується провести за 2 години без пере-
рви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного по-
давати Секретареві зборів письмово.
2. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2013 рік.
3. Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2013 рік.
4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії 
ПАТ  ДЗПВ за 2013 рік.

5. Затвердити річний звіт ПАТ ДЗПВ за 2013 рік.
6. Затвердити наступний порядок покриття збитків 
ПАТ  ДЗПВ у розмірі 14 254 256,59 гривень, що отрима-
ні за 2013 рік:
1) направити на покриття збитків резервний капітал, 
який на кінець звітного періоду складає 965 653,00 гри-
вень;
2) направити на покриття збитків нерозподілений на по-
чаток звітного року прибуток минулих періодів у розмірі 
13 288 603,59 гривень.
7. Достроково припинити повноваження Голови Нагля-
дової ради ПАТ ДЗПВ — Зiнов'єва Олексія Михайлови-
ча та члена Наглядової ради ПАТ ДЗПВ — ТОВ НВФ 
«Днiпротехсервiс».
8. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОПЕ-
ТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»: Зiнов'єва 
Олексія Михайловича, Товариство з обмеженою відпо-
відальністю науково-виробнича фірма 
«Днiпротехсервiс», Васильєва Ігора Івановича.
9. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ ДЗПВ. 
Уповноважити та доручити Голові Правління Торохтею 
Сергію Анатолійовичу підписати від імені ПАТ ДЗПВ 
цивільно-правові договори з членами Наглядової ради 
ПАТ ДЗПВ на затверджених умовах.
10. Попередньо схвалити значні правочини (ряд 
взаємопов'язаних правочинів), які укладатимуться 
ПАТ  ДЗПВ протягом не більш як одного року з дати 
цього рішення, а саме:
- з метою збуту продукції — на загальну суму до  
800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) гривень;
- з метою модернізації виробництва і придбання акти-
вів  — на загальну суму до 500 000 000,00 (п'ятсот міль-
йонів) гривень;
- кредитні угоди з отримання банківських кредитів в од-
ному або декількох банках, а також інші угоди, пов'язані 
з отриманням кредиту, на загальну суму, що не переви-
щує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень;
- договори іпотеки/застави, щодо передачі в іпотеку/за-
ставу майна, належного ПАТ ДЗПВ, з метою забезпе-
чення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх 
осіб, на загальну суму, що не перевищує  
300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень;
- договір(ори) іпотеки, щодо передачі в іпотеку банку не-
рухомого майна, що належить ПАТ ДЗПВ на праві при-
ватної власності, з метою забезпечення власних 
зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, за кредитни-
ми договорами/угодами про факторингове обслугову-
вання на загальну суму, що не перевищує  
300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень, незалежно 
від умов кредитування/надання факторингу, що будуть 
зазначені в основному(них) договорі(ах).
Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ ДЗПВ на 
прийняття рішення щодо визначення істотних умов зна-
чних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по 
цьому питанню порядку денного, а також додаткових 
угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладати-
ся протягом не більше як одного року з дати прийняття 
цього рішення.
Надати повноваження Голові Правління ПАТ ДЗПВ, 
що діє на підставі Статуту Товариства, на укладення 
від імені Товариства значних правочинів, та підпи-
сання відповідних договорів, що зазначені у рішенні 
по цьому питанню порядку денного, а також додат-
кових угод до цих договорів, що будуть укладатися 
протягом не більш як одного року з дати прийняття 
цього рішення, істотні умови яких будуть визначенні 
на підставі відповідних рішень Наглядової ради 
ПАТ  ДЗПВ, інші умови договорів мають бути визна-
чені Головою Правління ПАТ ДЗПВ самостійно на 
власний розсуд.
Позачергові збори протягом звітного періоду не прово-
дилися.

6. Інформація 
про дивіденди. 

За результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 
Дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

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

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «дНIПРоПетРовСЬКий Завод ПРоКатНих валКIв»
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Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 219 322 128 925
Основні засоби (за залишковою вартістю) 154 228 74 375
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 20 325 36 587
Сумарна дебіторська заборгованість 42 749 10 868
Грошові кошти та їх еквіваленти 341 537
Власний капітал 90 475 46 516
Статутний капітал 11 144 11 144
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -15 012 6 558
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 37 471 34 479
Поточні зобов'язання і забезпечення 91 376 47 930

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-2.12393 -1.34811

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

-2.12393 -1.34811

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

10613364 10613364

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

0 0

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«автоП»

Річна інформація емітентів,  
які здійснили приватне (закрите)  

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

Приватне акцiонерне товариство 
«АВТОП», 25196783, Київська обл., 
04210, м. Київ, Оболонська набережна, 
буд. 3 корп. 2 лiтера А, (044) 581-11-39

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

26.04.2015

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

http://avtop.com.ua/
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
емітента цінних паперів за 2014 рік

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

міжміський код та телефон емітента — Публічне акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», 03352432, 40021, Сумська, 
Зарiчний, м.Суми, вул.Лебединська, 13, тел./факс (0542) 65-99-00, 65-99-00.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії — 30.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію — www.sm.104.ua.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра  — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності — ТОВ «АФ»АНАЛІТИК-ПАРТНЕРИ», 30555084.

5. Інформація про загальні збори:
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Суми-

газ»  — 27.03.2015
Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів То-

вариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумка-

ми 2014 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2015 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвер-
дження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про укладення договорів (контрактів) з членами Наглядової ради То-

вариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені 
Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

16. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії То-
вариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про укладення договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії То-

вариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені 
Товариства договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

З питань порядку денного були прийняті наступні рішення (Примітка — 
інформацію наведено в скороченому вигляді):

1. Слово було надано члену Реєстраційної комісії, який запропонував 
обрати Лічильну комісію. Вирішили: Обрати Лічильну комісію Загальних 
зборів акціонерів Товариства в складі трьох осіб : Голови лічильної комісії та 
двох членів лічильної комісії.

2. Слово було надано члену Реєстраційної комісії, який доповів про кан-
дидатури для обрання Голови та Секретаря Загальних зборів. Вирішили: 
Обрати Голову Загальних зборів Товариства та Секретаря Загальних зборів 
Товариства.

3. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товари-
ства проект рішення з цього питання. Вирішили: Затвердити Регламент ро-
боти Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товари-
ства проект рішення з цього питання. Вирішили: Затвердити звіт Правління 
Товариства за 2014 рік.

5. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товари-
ства проект рішення з цього питання. Вирішили: Затвердити звіт Наглядової 
Ради Товариства за 2014 рік.

6. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товари-
ства проект рішення з цього питання. Вирішили: Затвердити звіт та висно-
вки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

7. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товари-
ства проект рішення з цього питання. Вирішили: Визнати роботу Правління, 
Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

8. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товари-
ства проект рішення з цього питання. Вирішили: Затвердити річний звіт та 
баланс Товариства за 2014 рік.

9. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товари-
ства проект рішення з цього питання. Вирішили: У зв’язку з відсутністю чи-
стого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році дивіденди не 

нараховувати.
10. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товари-

ства проект рішення з цього питання. Вирішили: Затвердити основні на-
прямки діяльності Товариства на 2015 рік (Примітка — перелік наведений в 
протоколі загальних зборів акціонерів).

11. Голова Зборів повідомив про запропоновані зміни до Статуту та до-
цільність їх затвердження, та про те, що для прийняття рішення з цього пи-
тання необхідно 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голова 
зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект 
рішення з цього питання. Вирішили: Рішення з одинадцятого питання По-
рядку денного не прийнято.

12. Голова Зборів повідомив про запропоновані зміни до внутрішніх По-
ложень Товариства та доцільність затвердження Положення про Загальні 
збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій 
редакції. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Това-
риства проект рішення з цього питання. Вирішили: Рішення з дванадцятого 
питання Порядку денного не прийнято. 

13. Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного на-
дійшла пропозиція від акціонера — НАК «Нафтогаз України». Запропонова-
но наступний проект рішення: припинити з дати прийняття цього рішення 
Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження Голови та членів 
Наглядової ради Товариства. Вирішили: Рішення з тринадцятого питання 
Порядку денного не прийнято. 

14. Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного на-
дійшла пропозиція від акціонера — НАК «Нафтогаз України» про обрання 
членів Наглядової ради Товариства та від акціонера — ПрАТ «Газтек» про-
позиція про зняття цього питання порядку денного з розгляду Загальних 
зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Зняти питання порядку денного з 
розгляду Загальних зборів акціонерів Товариства.

15. Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного на-
дійшла пропозиція від акціонера — НАК «Нафтогаз України». Вирішили: 
Рішення з п’ятнадцятого питання Порядку денного не прийнято.

16. Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного на-
дійшла пропозиція від акціонера — НАК «Нафтогаз України». Вирішили: 
Рішення з шістнадцятого питання Порядку денного не прийнято.

17. Голова зборів повідомив, що з цього питання порядку денного на-
дійшла пропозиція від акціонера — НАК «Нафтогаз України» про обрання 
членів Ревізійної комісії Товариства та від акціонера — ПрАТ «Газтек» про-
позиція про зняття цього питання порядку денного з розгляду Загальних 
зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Зняти питання порядку денного з 
розгляду Загальних зборів акціонерів Товариства.

18. Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного на-
дійшла пропозиція від акціонера — НАК «Нафтогаз України». Запропонова-
но наступний проект рішення: Уповноважити Секретаря Загальних зборів 
акціонерів Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рі-
шення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами 
Ревізійної комісії Товариства відповідно до умов цивільно-правових догово-
рів, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумигаз» від 
08 квітня 2013 року. Вирішили: Рішення з вісімнадцятого питання Порядку 
денного не прийнято.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного — 
Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «На-
фтогаз України», Приватне акціонерне товариство «Газтек»

6. Інформація про дивіденди. Загальними зборами акціонерів ПАТ «Су-
мигаз» від 27.03.2015 року прийняте наступне рішення: «У зв'язку з відсут-
ністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році диві-
денди не нараховувати».

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Сумигаз»від 05.04.2014 року при-
йняте наступне рішення: «У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за під-
сумками роботи Товариства у 2013 році дивіденди не нараховувати».

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 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 За результатами звітного періоду та періоду, що передував 

звітному, дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво По ГаЗоПоСтаЧаННЮ та ГаЗиФIКаЦIЇ «СУмиГаЗ»
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ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 644928 489316
Основні засоби (за залишковою вартістю) 268751 249362
Довгострокові фінансові інвестиції 61068 67582
Запаси 5236 7238
Сумарна дебіторська заборгованість 271798 109781
Грошові кошти та їх еквіваленти 12660 34179
Власний капітал 237587 249703
Статутний капітал 1048 1048

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (74792) (49599)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 50525 36509
Поточні зобов'язання і забезпечення 356816 203104
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (7.39) (6.84)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

(7.39) (6.84)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4193436 4193436
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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Річна інформація емітента за 2014 рік
1.Основні відомості про емітента

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ ПО 
ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБ-
НИХ I НАФТОХIМIЧНИХ ПIДП-
РИЄМСТВ «УКРНАФТО ХIМ ПРОЕКТ», 
21489100, Кудрявський узвiз 5-Б, 
м. Київ, Шевченкiвський, Київська об-
ласть, 04655, Україна, (044)463-70-39

2. Серія і номер свідоцтва про 
державну реєстрацію емітента

10741200000001894

3. Дата державної реєстрації 25.01.1995
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал 16 244 088,00 грн.
6. Відсоток акцій у статутному 
капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) 
статутного капіталу, що передано до 
статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного това-
риства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників 650

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльнос-
ті та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності Код за КВЕД
[2010]Діяльність у сфері архітектури  71.11
[2010]Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, 
надання послуг технічного консультування в цих сферах

71.12

[2010]Розвідувальне буріння 43.13

10. Органи управління підприємства : Загальні збори акціонерів — ви-
щий орган ПАТ. Виконавчим органом є Правління. Наглядова рада пред-
ставляє інтереси акціонерів в період між проведенням загальних зборів і в 
межах компетенції, визначеної Статутом. Ревізійна комісія є органом, який 
контролює фінансово-господарську діяльність. 

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, 
відділення банку), який обслуговує 
емітента за поточним рахунком у 
національній валюті

Філія публічного акціонерного 
товариства  «Державний експортно-
імпортний банк України» в м. Києві

2) МФО банку 380333
3) поточний рахунок 26002014033080
4) найменування банку (філії, 
відділення банку), який обслуговує 
емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті

Філія публічного акціонерного 
товариства «Державний експортно-
імпортний банк України» в м. Києві 

5) МФО банку 380333
6) поточний рахунок 26002014033080

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види ді-
яльності

Вид діяльності Номер 
ліцензії 

(дозволу)

Дата 
видачі

Державний 
орган, що 

видав

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу)

На початок робіт звико-
нання проектно-
вишукувальних робіт 
по вибухопожежене-
безпечним виробни-
цтвам нафтоперероб-
ної та нафтохімічної 
промисловості України

27-НР-96 05.03.1996 Державний 
комітет 
України по 
нагляду за 
охороною 
праці

постійно

Будiвельна дiяльнiсть АВ 
№587571

15.06.2011 Державна 
архітектурно-
будівельна 
інспекція 
України

10.02.2014

Ліцензування проектно-вишукувальних робіт скасовано
Проектування, монтаж, 
технiчне обслуговуван-
ня засобiв протипо-
жежного захисту та 
систем опалення, 
оцiнка протипожежного 
стану об'єктiв

№595271 
Серiя АГ

17.06.2011 Державний 
департамент 
пожежної 
безпеки МНС 
України

постійно

На початок виконання 
роботи підвищеної 
небезпеки

2993.11.30- 
74.20.1

28.07.2011 Держгірпром-
нагляд

01.06.2015

Буріння свердловин під 
час геологічного 
вивчення родовищ 
корисних копалин; 
роботи у вибухопоже-
жонебезпечних зонах

3888.13.32 01.11.2013 Державна 
служба 
гірничого 
нагляду

31.10.2018

Прогноз щодо продовження терміну дії ліцензій сприятливий.

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

звітний попередній
Усього активів 187695 116729
Основні засоби (за залишковою вартістю) 117779 55568
Довгострокові фінансові інвестиції 0 10
Запаси 390 31295
Сумарна дебіторська заборгованість 11521 14222
Грошові кошти та їх еквіваленти 40899 12368
Власний капітал 3622 24604
Статутний капітал 16244 16244
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -122442 -21409
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 180238 72369
Поточні зобов’язання і забезпечення 3835 19756
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 -0,03

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

0 -0,03

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 64976352 64976352
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

Вартість чистих активів 3622 24604

3. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кіль-
кість і вартість акцій

Юридичні особи: 
Засновник ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» — Державний комітет по на-

фті і газу «Держкомнафтогаз»: Хрещатик,30, Київ, Шевченківський, м. Київ, 
Україна, 01001. Засновнику належить 0% від загальної кількості акцій.

Компанія «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (код 106779), місцезнаходжен-
ня: Arch.Makariou III, 195 Neocleous House, Лімасол, Кіпр, 03030. Учаснику 
належить 99,35909% від загальної кількості акцій.

Компанія «ДЖЕМСТАР КАПИТАЛ ИНК.» (код 479376) місцезнаходжен-
ня: Джипфа Білдінг,3-й поверх, О.Тортола, Роад Таун, Віргінські о-ви Учас-
нику належить 0,032% від загальної кількості акцій.

Компанія «ЦІНК.КОМ ИНК.» (код 587264), місцезнаходження: Джипфа 
Білдінг,3-й поверх, О.Тортола, Роад Таун, Віргінські о-ви Учаснику належить 
0,032% від загальної кількості акцій.

ВАТ «Базис-Інвестмент»-зберігач даних про 0,39% акцій не надав.
Фізичні особи: 43 акціонерам — фізичним особам належать 61686 ак-

ції, що складає 0,19%.
Інформація про посадових осіб емітента:
Зміна у персональному складі посадових осіб в 2014 році відбулась у 

зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради на загальних зборах ак-
ціонерів 04.04.2014. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини посадові особи емітента не мають. Повноваження та обов'язки поса-
дових осіб визначені «Положенням про правління», «Положенням про 
Наглядову Раду», «Положенням про ревізійну комісію», Статутом ПАТ «УКР-
НАФТОХІМПРОЕКТ».Посадовим особам емітента винагорода за роботу в 
грошовій та в натуральній формах не виплачувалась. 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента -
Член Правління — Андреєва Тетяна Петрівна, 1978 року народження. Осві-

та: вища — Київський національний університет технології та дизайну за спеці-
альністю менеджмент організацій. Стаж керівної роботи — 8 років. Найменуван-
ня підприємства та попередні посади: начальник відділу обліку ПАТ «Київгаз», 
директор департаменту ПАТ «Київгаз», головний бухгалтер ПАТ «Київгаз». Ан-
дреєва Т.П. згоди на надання паспортних даних не надала. Посадова особа не 
працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Правління — Бродський Аркадій Шулімович, паспорт: СО №429201, 
виданий 23.06.2000 Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві; 1948 року 
народження. Освіта: вища, Київський механічний технікум технік-технолог, 
Київський суспільний інститут патентоведення — патентовед. Стажу керів-

ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «УКРаЇНСЬКий IНСтитУт По ПРоеКтУваННЮ 
НаФтоПеРеРоБНих I НаФтохIмIЧНих ПIдПРиЄмСтв «УКРНаФтохIмПРоеКт»
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ної роботи немає. Найменування підприємства та попередня посада: з 
1993 р.-головний інженер ММВ ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Загальний 
стаж роботи — 44 роки. Посадова особа не працює та не займає посад на 
будь-яких інших підприємствах. 

Член Правління — Конопліна Алла Юріївна, 1977 року народження. 
Освіта: вища, НТУ України «КПІ» спеціальність «Хімічна технологія органіч-
них речовин», магістр з хімічної технології та інженерії. Стаж керівної робо-
ти — 8 років. Найменування підприємства та попередня посада: ГІП, дирек-
тор з проектування ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Конопліна А.Ю. згоди на 
оприлюднення паспортних даних не надала. Загальний стаж — 14 років. 
Попередні посади: ГІП, директор з проектування. Посадова особа не пра-
цює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 

Член Правління — Копач Андрій Миколайович, паспорт: НА №986023, 
виданий 30.10.1998 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львівській області; 
1975 року народження. Освіта: вища, ДУ «Львівська політехніка» 
спеціальність-хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів, інженер-
хімік-технолог. Стаж керівної роботи — 9 років. Найменування підприємства 
та попередня посада: Директор Львівської філії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРО-
ЕКТ». Загальний стаж роботи — 14 років. Посадова особа не працює та не 
займає посад на будь-яких інших підприємствах. 

Голова Правління — Левандовський Анатолій Станіславович; паспорт: 
МЕ №376122, виданий 12.02.2004 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києвi; 
1956 року народження. Освіта: вища, КПІ інженер-хімік-технолог. Стаж ке-
рівної роботи — 25 років. Найменування підприємства та попередня поса-
да: технічний директор ВАТ «Укрнафтохімпроект», голова правління ПАТ 
«УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Загальний стаж роботи — 35 років. Інших посад 
на інших підприємствах не займає. 

Член Правлiння — Маряк Лілія Володимирівна; паспорт: СН №932023, 
виданий 17.09.1998 Дніпровським РУГУ МВС України в м.Києві; 1971 року 
народження. Освіта: вища, Інститут післядипломної освіти національного 
технічного університету нафти і газу, інженер-економіст; Прикарпатський 
інститут ім.В.Стефаника — вчитель російської мови та літератури. Стаж ке-
рівної роботи — 6 років. Найменування підприємства та попередня посада: 
фахівець відділу організаційно-кадрової роботи Управління по роботі з пер-
соналом ВАТ «Родовід-банк», з 2008р.-заступник начальника загального 
відділу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», з листопада 2008р. — начальник за-
гального відділу ВАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Загальний стаж роботи — 
21 рік. Інших посад на інших підприємствах не займає.

Член Правління — Онищенко Світлана Анатоліївна; паспорт: ЕМ 
№1782716, виданий 30.10.2000р. Сєвєродонецьким МВУ МВС України в Лу-
ганській області; 1957 року народження. Освіта: вища, Харківський політех-
нічний інститут, хімічна технологія пластичних мас, хімік-технолог. Стаж ке-
рівної роботи — 9 років. Найменування підприємства та попередня посада: 
технічний директор Сєвєродонецької філії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», 
директор Сєвєродонецької філії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Загальний 
стаж роботи — 31 рік. Посадова особа не працює та не займає посад на 
будь-яких інших підприємствах.

Член Правлiння — Посадська Ольга Василiвна; паспорт: СН №813088, 
виданий 02.06.1998 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi; 1957 року 
народження. Освіта: вища — Київський iнститут цивiльної авiацiї, iнженер. 
Стаж керівної роботи — 12 років. Найменування підприємства та попередня 
посада: з 2002 р.- начальник технологiчного вiддiлу ПАТ «УКРНАФТОХІМ-
ПРОЕКТ». Загальний стаж роботи — 33 роки. Інших посад на інших підпри-
ємствах не займає.

Член Правлiння — Тур Вiра Карпiвна; паспорт: СО №067892, виданий 
23.03.1999 Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Києвi; 1957 року народжен-
ня. Освіта: вища, Київський державний унiверситет iм.Т.Г. Шевченка. Стаж 
керівної роботи — 20 років. Найменування підприємства та попередня по-
сада: з 1996р.-начальник ПВВ ВАТ «Укрнафтохiмпроект», з 2012 р — дирек-
тор по економіці та фінансам ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Загальний 
стаж роботи — 35 років. Інших посад на інших підприємствах не займає. 

Голова Ревізійної комісії — Захарченко Ганна Миколаївна; 1983 року на-
родження. Освіта: вища, Міжрегіональна академія управління персоналом, 
бухгалтер-аналітик. Стаж керівної роботи — 2 роки. Найменування підприєм-
ства та попередня посада: начальник відділу обліку господарських операцій 
ПАТ «Київгаз». Загальний трудовий стаж — 15 років. Захарченко Г.М. займає 
посаду заступника головного бухгалтера ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». По-
садова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприєм-
ствах. Захарченко Г.М. згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.

Член Ревізійної комісії — Борисов Дмитро Васильович, 1983 року наро-
дження. Освіта: вища, Національний транспортний інститут, юрист. Стаж 
керівної роботи — 3 роки. Борисов Д.В. згоди на оприлюднення паспортних 
даних не надав.

Член Ревізійної комісії — Суслова Світлана Олегівна; 1969 року наро-
дження. Освіта: вища, Національний технічний університет «КПІ», інже-
нер — системотехнік. Стажу керівної роботи немає. Найменування підпри-
ємства та попередня посада: заступник начальника планово-договірного 
відділу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Посадова особа не працює та не за-
ймає посад на будь-яких інших підприємствах. Суслова С.О. згоди на опри-
люднення паспортних даних не надала.

4. Інформація про цінні папери емітента.

Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 28.08.2007 року, номер свідоцтва про реєстрацію 

випуску — 72/10/1/2007, орган, що зареєстрував випуск — ДКЦПФР, код цін-
ного папера — UA1005971007, тип цінного папера — акція проста бездоку-
ментарна іменна, форма існування та форма випуску- бездокументарні 
іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 32488176 штук, загальною 
номінальною вартістю 8122044 грн., що складає 100% у статутному капіталі. 
На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здійснювалась.

Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на 
фондових бiржах відсутня. В 2012 році проводилась додаткова емiсiя акцій. 
Мета проведеної емісії — спрямування отриманих коштів на вдосконалення 
виробництва та технічну реконструкцію Товариства. Спосіб розміщення — 
приватне розміщення серед акціонерів Товариства. Станом на 31.12.2014р. 
отримано тимчасовий глобальний сертифікат на 8 122 044 грн.00 коп. 
(32 488 176 акцій). Випуск підлягає реєстрації.

Процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації Товариство не ви-
пускало.

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів — чергові. 
Дата проведення — 04.04.2014.

Кворум зборів — 99,47%. Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 

1. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведен-
ня щорічних (чергових) загальних зборів. 

2. Обрання лічильної комісії щорічних (чергових) загальних зборів. 
3. Обрання Голови та Секретаря щорічних (чергових) загальних зборів 

акціонерів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2013 році.
5. Звіт Правління Товариства про роботу у 2013 році та перспективу роз-

витку у 2014 р. 
6. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2013 році.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. 
8. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за резуль-

татами розгляду аудиторського звіту за 2013 рік. 
9. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Нагля-

дової ради, висновків Ревізійної комісії за 2013 рік. 
10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
11. Про розподіл прибутку за 2013 рік, план розподілу прибутку на 2014 рік.
12. Про виплату дивідендів за 2013 рік.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Наглядової ради, обраними на зборах. 
15. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та 

членами Наглядової ради.
Пропозиції до порядку денного були подані Наглядовою Радою Товариства.
Результати розгляду порядку денного:
Головою зборів обрано Левандовського А.С., лічильну комісію обрано в 

складі : Коробка В.М. (Голова), Усенко О.В., Трофіменко Л.С., секретарем 
зборів обрано Обіход Л.М. Регламент та порядок денний затверджено.Роз-
глянуто Звіти Наглядової Ради, Правління , Ревізійної комісії. Висновки Ре-
візійної комісії затверджено. Висновки аудитора затверджено. Звіти Прав-
ління, Наглядової Ради та ревізійної комісії за 2013 рік затверджено. Річний 
звіт та баланс за 2013 рік затверджено. План розподілу прибутку на 2014 рік 
затверджено в наступній пропорції: 5% — до резервного фонду; 95%-на 
фонд розвитку підприємства. Збори підтвердили відсутність підстав для ви-
плати дивідендів за 2013 рік. Зборами припинено повноваження Голови та 
членів Наглядової ради. Шляхом кумулятивного голосування обрано на-
ступних членів Наглядової Ради: Компанія «Вільхельміна Холдінг Лімітед», 
Компанія «ДЖЕМСТАР КАПІТАЛ ИНК.», Компанія «ЦІНК КОМ ИНК.» Збора-
ми було затверджено умови цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з Головою та членами Наглядової Ради. Зборами надані повнова-
ження Голові правління підписати цивільно-правові договори з членами 
Наглядової Ради.

По п.12 прийнято рішення дивіденди не нараховувати. Всі інші рішення 
прийняті більшістю голосів.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попередньо-
го років рішення про виплату дивідендів не приймалося у зв’язку з відсутніс-
тю підстав для їх нарахування.

7. аУдитоРСЬКий виСНовоК (ЗвІт НеЗалеЖНоГо аУдитоРа) 
Щодо ФІНаНСовоЇ ЗвІтНоСтІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБ-
НИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», що по-
дається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при 
реєстрації випуску, або випуску та проспекту емісії окремих видів цінних 
паперів, або звіту про результати розміщення акцій, станом на 31 грудня 
2014 року

Реєстраційний №02-15/882/977
20 лютого 2015 року м. Київ
Адресат: Акціонери та керівництво ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
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Незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторсько-консалтингова 
група «ЕКСПЕРТ» (далі — Аудитор), яка здійснює аудиторську діяльність на 
підставі свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності 
№3187, видане за рішенням Аудиторської палати України від 18.04.03р. 
№122, чинне до 31.01.18р.), згідно з договором від 05.01.2015р. № 882 про-
ведено аудит фінансових звітів Публічного акціонерного товариства «УК-
РНАФТОХІМПРОЕКТ» (далі — Товариство), що включають Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) станом на 31.12.2014р., Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим мето-
дом), Звіт про власний капітал за 2014 рік, складених відповідно до Міжна-
родних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ), а також опис важли-
вих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки. 

1.Основні відомості про емітента
Повна назва: Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИ-

ТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІД-
ПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

Код за ЄДРПОУ — 21489100.
Місцезнаходження Товариства: 04655, м. Київ, Кудрявський узвіз 5-Б.
Дата реєстрації — 25.01.1995р., орган, що здійснив державну реєстра-

цію — Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація.
Товариство здійснює діяльність на підставі Статуту, викладеного у новій 

редакції, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№28 від 15.04.2013р.) і зареєстрованого 23.04.2013р. під номером 
10741050033001894 Шевченківською районною у м. Києвi державною адмі-
ністрацією.

Основні види діяльності за КВЕД:
71.11 Діяльність у сфері архітектури;
43.13 Розвідувальне буріння;
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних 

систем;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого не-

рухомого майна;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 

технічного консультування в цих сферах;
71.20 Технічні випробування та дослідження. 
Товариством здійснювалась діяльність відповідно до отриманих ліцензій:
1.АВ № 587571 від 15.06.2011 р. Господарська діяльність, пов`язана із 

створенням об`єктів архітектури
2.АГ № 595271 від 17.06.2011 р Проектування, монтаж, технічне обслу-

говування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка про-
типожежного стану об`єктів

Відповідальними в Товаристві за фінансово — господарську діяльність в 
періоді, що перевірявся, були:

•Голова правління — Левандовський Анатолій Станіславович — з 
24.09.2012р. по теперішній час (протокол Загальних зборів акціонерів №26 
від 21.09.2012р., наказ №205к від 24.09.2012р.);

•Головний бухгалтер — Андреєва Тетяна Петрівна — з 17.07.2012р. по 
теперішній час (наказ №122к від 16.07.2012р.).

Середня кількість працівників в Товаристві в 2014 році — 650.
2. Опис аудиторської перевірки
Ми виконали аудит фінансової звітності Товариства, яка складається з 

балансу станом на 31 грудня 2014 року та звітів про фінансові результати, 
рух грошових коштів та власний капітал за 2014 рік, а також з стислого ви-
кладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток. Ця фінансо-
ва звітність складена згідно з МСФЗ.

Аудиторська перевірка проведена у відповідності з Міжнародними стан-
дартами аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансо-
вої звітності», 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», 706 
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора», 710 «Порівняльна інформація — відповідні показники і порів-
няльна фінансова звітність», 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої 
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звіт-
ність», інших міжнародних стандартів та практики аудиту в Україні, а також 
у відповідності до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів 
для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних 
паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститу-
тів спільного інвестування), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 08.10.2013 № 2187, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 29.10.2013р. за №1827/24359 (далі — Вимоги 
до аудиторського висновку).

Ці стандарти зобов’язують планувати і здійснювати аудиторську пере-
вірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові 
звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тес-
тування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансо-
вих звітах.

Аудиторська перевірка включала оцінку застосованих принципів бухгал-
терського обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським 
персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Фінансова звітність Товариства формувалася з дотриманням таких 
принципів: автономності, обачності, безперервності діяльності, періодич-

ності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності до-
ходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, єдиного грошового ви-
мірника.

Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити 
під сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, оці-
нені судження управлінського персоналу щодо здатності Товариства без-
перервно продовжувати діяльність згідно з вимогами МСА 570 «Безперерв-
ність» та визначено, що не існує невизначеність, що стосується подій або 
умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під сумнів здатність 
Товариства безперервно продовжувати діяльність.

Відповідно до Закону України від 16.07.1999р. №996-XIV «Про бухгал-
терський облік і фінансову звітність в Україні» основні принципи, методи і 
процедури, що використовувалися Товариством для ведення бухгалтер-
ського обліку та формування фінансової звітності, визначені в наказі про 
облікову політику №105 від 29.12.2013р. Облікова політика Товариства була 
незмінною протягом періоду, що перевірявся.

З метою забезпечення достовірних даних бухгалтерського обліку та звіт-
ності перед складанням річної фінансової звітності Товариством згідно з 
наказом від 31.10.2014р. №81-а проведена інвентаризація активів і 
зобов’язань. 

3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовір-
не представлення фінансових звітів 

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових 
звітів відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності несе 
управлінський персонал Товариства. 

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впрова-
дження та використання систем обліку i внутрішнього контролю, які забез-
печують підготовку та достовірне представлення фінансових звітів, відсут-
ність в них суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір 
та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок 
для відповідних обставин.

4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової 
звітності.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звіт-
ності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит від-
повідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського ви-
сновку. Ці стандарти та Вимоги до аудиторського висновку вимагають від 
нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттє-
вих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання ау-
диторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір 
процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттє-
вих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. 

Оцінюючи ризики, Аудитор розглядає тi аспекти внутрішнього контролю, 
що стосуються складання Товариством фінансової звітності для розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою вислов-
лення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Також 
аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики, при-
йнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та за-
гального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази 
для висловлення нашої думки.

5. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на об-

ґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцін-
ку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо 
організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних оборотних та необорот-
них активів та зобов'язань, тому не мали змоги отримати достатні і прийнят-
ні аудиторські докази для обґрунтування думки щодо цих статей, отже з 
урахуванням такого обмеження висловлення думки базувалось виключно 
на підставі первинної документації.

6. Умовно-позитивна думка відповідно до МСА 705 «Модифікація думки 
у звіті незалежного аудитора»

На думку Аудитора, за винятком впливу факторів, про які йдеться у по-
передньому параграфі, фінансові звіти Товариства справедливо i достовір-
но відображають в усіх суттєвих аспектах його фінансовий стан на 31 груд-
ня 2014 року, а також результат його діяльності, рух грошових коштів та 
зміни у власному капіталі за 2014 рік відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності.

Ми підтверджуємо, що принципи облікової політики Товариства застосо-
вувалися при веденні бухгалтерського обліку та не змінювалися протягом 
періоду, що перевірявся. Класифікація та оцінка активів Товариства, що ві-
дображені у звітності, відповідає вимогам МСФЗ. Розмір зобов’язань у фі-
нансовій звітності відповідає реальності. Структура та призначення власно-
го капіталу визначені Товариством об’єктивно та адекватно. Облік правдиво 
і неупереджено відображає стан справ щодо розміру фінансового результа-
ту діяльності Товариства у періоді з 01.01.14р. по 31.12.14р. Дані окремих 
форм фінансової звітності Товариства відповідають одні одним, даним бух-
галтерського обліку після відповідних коригувань в зв’язку із трансформаці-
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єю за МСФЗ. Фінансова звітність Товариства складена з припущенням по-
дальшого безперервного функціонування.

7. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Згідно з Вимогами до аудиторського висновку надаємо наступну інфор-

мацію.
7.1.Статутний капітал
Наводимо iнформацiю про випуски акцiй Товариства (щодо кожного ви-

пуску) iз зазначенням реквiзитiв свiдоцтв про реєстрацiю випускiв акцiй, 
органiв, що видали вiдповiднi свiдоцтва, номiнальної вартостi, кiлькостi кож-
ного типу розмiщених Товариством акцiй, у тому числi кiлькостi кожного кла-
су привiлейованих акцiй (у разi розмiщення привiлейованих акцiй), загаль-
ної суми випуску, форми випуску акцiй, форми iснування. 

Перша емiсiя акцiй Товариства була проведена в процесi корпоратизації 
Товариства шляхом випуску 71’246 простих iменних акцiй номiнальною 
вартiстю 25000 карбованців на загальну суму 1 781 150 000 (один мільярд 
сімсот вісімдесят один мільйон сто п’ятдесят тисяч) карбованців та зареє-
стрована Київським міським фінансовим управлінням (свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 30.01.1995р., реєстрацiйний № 
23/1/95 — втратило чиннiсть).

Друга емiсiя акцiй Товариства була проведена шляхом додаткового ви-
пуску 1’282’428 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. у 
бездокументарнiй формi на загальну суму 320’607 гривень та зареєстрова-
на Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску 1’353’674 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 
0,25грн. на загальну номiнальну вартiсть 338’418,50 гривень вiд 07.06.2000р., 
реєстрацiйний №270/1/00 — втратило чиннiсть).

Третя емiсiя акцiй Товариства була проведена шляхом додаткового ви-
пуску 12’183’066 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. у 
бездокументарнiй формi на загальну суму 3’045’766,50 гривень та зареє-
стрована Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 
(свiдоцтво про реєстрацiю випуску 13’536’740 простих iменних акцiй 
номiнальною вартiстю 0,25грн. на загальну номiнальну вартiсть 3’384’185 
гривень вiд 08.05.2003р., реєстрацiйний №211/1/03 — втратило чиннiсть). 
Третій випуск акцій було розпочато 04.02.2003р. і закінчено 21.02.2003р. 
Кількість акцій, на яку було здійснено підписку: перший етап –7 292 091 шт. 
на суму 1 823 022,70 грн. по 7 договорам, другий етап — 4 890 975 шт. на 
суму 1 222 743,75 грн. по 2 договорам. Компанія «Вільхельміна Холдинг Лі-
мітед» внесла в статутний капітал грошові кошти на розрахунковий раху-
нок, що підтверджено платіжними дорученнями 29.07.2003 р. на суму  
533 180,00 грн., 14.08.2003 на суму 1 333 614,82 грн., 13.02.2003 р. на суму 
800 054,93 грн., загальна сума — 2 666 849,75 грн., загальна кількість ак-
цій  — 10 667 399 шт. ТОВ «Хіммашпроект» внесло в статутний капітал гро-
шові кошти на розрахунковий рахунок, що підтверджено платіжними дору-
ченнями 20.02.2003 р. на суму 111 288,68 грн., 13.01.2004 р. на суму  
140 000,00 грн., 12.03.2004 р. на суму 119 673,57 грн., загальна сума —  
370 962,25 грн., загальна кількість акцій — 1 483 849 шт.

Четверта емiсiя акцiй Товариства була проведена шляхом додаткового 
випуску 13’536’740 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. у 
бездокументарнiй формi на загальну суму 3’384’185 гривень та зареєстро-
вана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (свiдоцтво 
про реєстрацiю випуску 27’073’480 простих iменних акцiй номiнальною 
вартiстю 0,25грн. на загальну номiнальну вартiсть 6’768’370 гривень вiд 
30.10.2006р., реєстрацiйний №198/10/1/06 — втратило чиннiсть). Акції було 
повністю розміщено серед акціонерів та сплачені за номінальною вартістю. 
Компанія «Вільхельміна Холдинг Лімітед» внесла в статутний капітал гро-
шові кошти на розрахунковий рахунок, що підтверджено платіжними дору-
ченнями 18.09.2006р. на суму 3 383 910,75 грн., загальна кількість акцій — 
13 535 643 шт. Фізичні особи акціонери внесли в статутний капітал грошові 
кошти через касу підприємства з 04.07.2006 р. по 18.09.2006 р. загальну 
суму — 274,25 грн., загальна кількість акцій — 1 097 шт.

П’ята емiсiя акцiй Товариства була проведена шляхом випуску 5’415’016 
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. у бездокументарнiй 
формi на загальну суму 1’353’674 гривень шляхом закритого (приватного) 
розмiщення та зареєстрована Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фон-
дового ринку (свiдоцтво про реєстрацiю випуску 32’488’176 простих iменних 
акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. на загальну номiнальну вартiсть 
8’122’044 гривень вiд 24.04.2007р., реєстрацiйний №72/10/1/07 — втратило 
чиннiсть). Звіт про розміщення акцій зареєстровано 28.08.2007р.

Протоколом позачергових загальних зборiв Товариства № 30 вiд 
21.09.2012р. було прийнято рiшення про намiр збiльшити розмiр Статутного 
капiталу на суму 8’122’044 (вісім мільйонів сто двадцять дві тисячі сорок 
чотири) гривні за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватно-
го) розміщення додаткових 32’488’176 (тридцять два мільйони чотириста 
вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят шість) штук простих іменних акцій існую-
чої номінальної вартості 0,25 гривень (двадцять п’ять копійок) кожна. 

Також затверджено перелік інвесторів, серед яких передбачено розмі-
щення акцій.

Шоста емiсiя акцiй Товариства була проведена шляхом додаткового ви-
пуску 32’488’176 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. у 
бездокументарнiй формi на загальну суму 8’122’044 (вісім мільйонів сто 
двадцять дві тисячі сорок чотири) гривень шляхом закритого (приватного) 

розмiщення та зареєстрована Національною комiсiєю з цiнних паперiв та 
фондового ринку (тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих 
iменних акцiй вiд 20.11.2012р., реєстрацiйний №221/1/2012-Т).

Компанія «Вільхельміна Холдинг Лімітед» внесла в статутний капітал 
грошові кошти на розрахунковий рахунок, що підтверджено платіжними до-
рученнями від 11.10.2012 р., 14.11.2012 р., 17.12.2012 р. на суму  
8 117 644,00 грн., загальна кількість акцій — 32 470 576 шт. Фізичні особи 
акціонери внесли в статутний фонд грошовими коштами на розрахунковий 
рахунок підприємства з 23.10.2012 р. по 16.11.2012 р. загальну суму —  
4 400,00 грн., загальна кількість акцій — 17 600 шт. 

Таким чином, Статутний капітал Товариства відповідно до нової редакції 
Статуту станом на 31.12.14р. складав 16 244 088 грн.(шістнадцять мільйо-
нів двісті сорок чотири тисячі вісімдесят вісім грн. 00коп.), який розподілено 
на 64 976 352 (шістдесят чотири мільйони дев’ятсот сімдесят шість триста 
п’ятдесят дві) частки, корпоративні права за якими посвідчуються простими 
іменними акціями номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Власниками іменних простих акцій Товариства станом на 31.12.14р. 
були:

Компанія «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр), Код за ЄДРПОУ учас-
ника 0000106779, Місцезнаходження 03030 Кіпр 80000 д/н Лімасол Arch.
Makariou III, 195 Neocleous House Частка у статутному капіталі 99,3591%;

Компанія «ДЖЕМСТАР КАПИТАЛ ИНК.» (Віргінські о-ви), Код за ЄДРПОУ 
учасника 0000479376, Місцезнаходження 00001 Віргінські о-ви 80000 Шев-
ченківський Роад Таун Джипфа Білдінг, 3-й поверх,О.Тортола, Частка у ста-
тутному капіталі 0,03225%;

Компанія «ЦІНК.КОМ ИНК.» (Віргінські о-ви) Код за ЄДРПОУ учасника 
0000587264, Місцезнаходження 00001 Віргінські о-ви д/н Роад Таун Джипфа 
Білдінг,3-й поверх, О.Тортола, Частка у статутному капіталі 0,03225 %;

ВАТ «Базис-Інвестмент» (Україна) Код за ЄДРПОУ зберігача 30251739, 
Місцезнаходження 02090 80000 Дніпровський м.Київ Празька 5 оф 438 
Частка у статутному капіталі 0,3916%;

Фізичні особи (частка у статутному капіталі менше 10%) — 41 особи; 
Частка у статутному капіталі 0,1848%.

У звітному році змін статутного капіталу не було, інформація про засно-
вників та\або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток) 
не змінювалась. Ведення обліку коштів статутного капіталу відповідало ви-
могам чинного законодавства. Станом на 31.12.14р. статутний капітал То-
вариства сплачено повністю.

8. Інші елементи
8.1. Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування відповідно до установчих документів: 

ТОВ  «Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ».
Код ЄДРПОУ — 32346015.
Юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Червоногвардійська, 5, оф. 202.
Фактичне місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 8Б, оф.2.
Реєстраційні дані: зареєстровано Деснянською районною в м. Києві дер-

жавною адміністрацією 24.03.03р., № запису 1 066 105 0005 000701. 
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності 

№3187, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.03р. 
№122, чинне до 31.01.18р.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів, серії П №000057, видане згідно з рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 19.03.2013р.за №57, чинне до 
31.01.18р.

Керівник: Олексієнко Дмитро Володимирович, сертифікат аудитора серії 
«А» №005322, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 
27.06.02р. за №111, термін дії — до 27.06.17р.

Телефон/факс: (044) 272 5321.
8.2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Договір від 05.01.2015р. № 882.
Місце проведення аудиту: 04655, м. Київ, Кудрявський узвіз 5-Б.
Дата початку перевірки — 16 лютого 2015 року, дата закінчення пере-

вірки — 20 лютого 2015 року.
Генеральний директор ТОВ АКГ «ЕКСПЕРТ»(сертифікат аудитора серії 

А №005322) 
Д.В. Олексієнко 20 лютого 2015 року
8. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інфор-

мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого 
оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії 28.04.2015 р.

Річна інформація розміщена на сторінці www.unxp.com.ua/2014.pdf 
28.04.2015 р.

9. Підпис
9.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

9.2. Голова Правління __________ левандовський а.С.
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
м.п. 27.04.2015 
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя Прат «атамаР» 
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АТАМАР», 23383392, Гусовського, 12/7, 
к.43, Київ, 01011, Україна, 044 2544235

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

27.04.2015

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

aoatamar.com.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «атамаР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ»

Код за ЄДРПОУ: 00951770
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронів-

ка, вул. Елеваторна, 1; Міжміський код, телефон та факс: (04574) 4-20-42; 
Електронна поштова адреса: l.ruban@mhp.com.ua; Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://00951770.infosite.com.ua/

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗВКК» (Протокол 

№1 від 24.04.2015р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емі-
тента:

Припинено повноваження. Голова правління — Жукотанський Олександр 
Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не нада-
но) з 24.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рі-
шення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента — 0,0040%. Пакет акцій емітента, 
який належить цій особі: 6411 шт. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Перебував на посаді з 26.04.2012р. по 24.04.2015р.

Припинено повноваження. Член правління — Чепелюк Сергій Іванович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
24.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента — 0,013%. Пакет акцій емітента, який 
належить цій особі: 20849 шт. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Перебував на посаді з 26.04.2012р. по 
24.04.2015р.

Припинено повноваження. Член правління — Нікіфорова Марія Анто-
нівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
24.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента — 0,013%. Пакет акцій емітента, який 
належить цій особі: 20849 шт. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Перебувала на посаді з 26.04.2012р. по 
24.04.2015р.

Припинено повноваження. Член правління — Шаповалова Тамара Олек-
сіївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
24.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента — 0,0127%. Пакет акцій емітента, який 
належить цій особі: 20349 шт. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Перебувала на посаді з 26.04.2012р. по 24.04.2015р.

Припинено повноваження. Член правління — Лавроненко Василь Йоси-
пович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
24.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента — 0,0128%. Пакет акцій емітента, який 
належить цій особі: 20549 шт. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Перебував на посаді з 26.04.2012р. по 24.04.2015р.

Припинено повноваження. Член правління — Івченко Таїсія Михайлівна 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
24.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення за-

гальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Не володіє часткою 
в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Перебувала на посаді з 17.10.2013р. по 24.04.2015р.

Припинено повноваження. Член правління — Товстоноженко Наталія 
Володимирівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 24.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на під-
ставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). 
Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 
26.04.2012р. по 24.04.2015р.

Обрано. Голова правління — Жукотанський Олександр Васильович (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 24.04.2015р. 
у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Строк, на який призначено 
особу — 5 років. Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,0040%. 
Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 6411 шт. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: Голова правління ПАТ «МЗВКК».

Обрано. Член правління — Чепелюк Сергій Іванович (згоду на розкрит-
тя паспортних даних фізичною особою не надано) з 24.04.2015р. у зв’язку 
із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів ак-
ціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Строк, на який призначено особу 
— 5 років. Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,013%. Пакет 
акцій емітента, який належить цій особі: 20849 шт. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця осо-
ба протягом останніх п'яти років: Член правління — ПАТ «МЗВКК».

Обрано. Член правління — Шаповалова Тамара Олексіївна (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 24.04.2015р. у 
зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних збо-
рів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Строк, на який призначено 
особу — 5 років. Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,0127%. 
Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 20349 шт. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: Член правління ПАТ «МЗВКК».

Обрано. Член правління — Івченко Таїсія Михайлівна (згоду на розкрит-
тя паспортних даних фізичною особою не надано) з 24.04.2015р. у зв’язку із 
організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціо-
нерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Строк, на який призначено особу — 
5  років. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обійма-
ла ця особа протягом останніх п'яти років: Член правління ПАТ «МЗВКК».

Обрано. Член правління — Товстоноженко Наталія Володимирівна (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
24.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 24.04.2015р.). Строк, на який 
призначено особу — 5 років. Не володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член 
правління ПАТ «МЗВКК».

У зв’язку із внесенням змін до Статуту Товариства та Положення про 
Правління, згідно з якими кількісний склад Правління становить 5 осіб.

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

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

Голова правління Жукотанський олександр васильович, 24.04.2015р.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«миРоНІвСЬКий Завод По виГотовлеННЮ КРУП І КомБІКоРмІв»
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРиватНе аКЦІоНеРНе то-
ваРиСтво «УНІвеРСитет 
вІйСЬКових миСтеЦтв», 
01004905, пр.Карла Маркса, б.60, кім.514, 
м. Дніпропетровськ, 49000, (056) 744-13-37

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

29.04.2015

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

http://01004905.smida.gov.ua/

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«УФIЮК»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«УФIЮК», 32492063, 01103 м. Київ 
Залiзничне шосе, 47, 044-233-62-13

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

27.04.2015

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

http://32492063.smida.gov.ua/

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БАНК АВАНГАРД» (далі — Банк)

2. Код за ЄДРПОУ: 38690683
3. Місцезнаходження: 04116, м. Київ, Шолуденка, будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 502-23-02; (044) 502-23-03
5. Електронна поштова адреса: info@avangardbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.avangardbank.com.ua/pro-
bank/informatsiya-pro-emitenta

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення:
Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 5 від 

24.04.2015 р.) ліквідовано Ревізійну комісію Банку та припинено повнова-
ження Голови та членів Ревізійної комісії, а саме:

- Кільмухаметова Руслана Ілдаровича, Голови Ревізійної комісії Банку. 
Перебував на посаді з 05.12.2014 р. по 24.04.2015 р. Згоди на розкриття 
паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- Вальчишена Олександра Васильовича, члена Ревізійної комісії. Пере-
бував на посаді з 05.12.2014 р. по 24.04.2015 р. Згоди на розкриття пас-
портних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- Ведринської Інни Володимирівни, члена Ревізійної комісії. Перебувала 
на посаді з 05.12.2014 р. по 24.04.2015 р. Згоди на розкриття паспортних 
даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Нового Голову та членів Ревізійної комісії не призначено (не обрано) у 
зв’язку із ліквідацією Ревізійної комісії.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 5 від 
24.04.2015 р.) змінено найменування Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на Наглядову раду ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та достро-
ково припинено повноваження Голови та членів Спостережної ради Банку, 
а саме:

- Стеценка Костянтина Вікторовича, Голови Спостережної ради Банку. 
Перебував на посаді з 05.12.2014 р. по 24.04.2015 р. Згоди на розкриття 
паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- Пасенюка Макара Юрійовича, члена Спостережної ради Банку. Пере-
бував на посаді з 05.12.2014 р. по 24.04.2015 р. Згоди на розкриття пас-
портних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- Саприкіна Артема Олександровича, члена Спостережної ради Банку. 
Перебував на посаді з 05.12.2014 р. по 24.04.2015 р. Згоди на розкриття 
паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 5 від 
24.04.2015 р.) обрано членами Наглядової ради Банку наступних осіб:

- Стеценка Костянтина Вікторовича на строк згідно Закону України «Про 
акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. Згоди на розкриття пас-
портних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку поса-
дова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала на-
ступні посади: з 24.03.2008 р. по 19.03.2014 р. — Директор ТОВ «Інвести-
ційний Капітал Україна» та з 20.03.2014р. по теперішній час — Керуючий 

директор ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» (код за ЄДРПОУ 35649564; 
місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21).

- Пасенюка Макара Юрійовича на строк згідно Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. Згоди на розкриття пас-
портних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку поса-
дова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала 
наступні посади: з 06.07.2009 р. по теперішній час — Керуючий директор 
ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» (код за ЄДРПОУ 35649564; місцезна-
ходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21).

- Саприкіна Артема Олександровича на строк згідно Закону України «Про 
акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. Згоди на розкриття пас-
портних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку посадо-
ва особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала наступні по-
сади: з 10.01.2010 р. по теперішній час — Керівник департаменту міжнарод-
ного права ТОВ «ЮК «Саприкін і Одинець» (код за ЄДРПОУ 36472454; міс-
цезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 48/28-А, офіс 2).

- Стеценка Миколу Володимировича, як незалежного члена Наглядової 
ради, на строк згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008 р. № 514-VI. Згоди на розкриття паспортних даних надано не 
було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 
останніх п’яти років посадова особа займала наступні посади: з 
09.07.2009  р. по теперішній час — Генеральний директор ТОВ «АВЕЛЛУМ 
ПАРТНЕРС» (код за ЄДРПОУ 36531116; місцезнаходження: 01030, м. Київ, 
вул. Богдана Хмельницького, будинок 19-21/літера «А»/, офіс №41).

- Піонтковського Сергія Володимировича, як незалежного члена Нагля-
дової ради, на строк згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008 р. № 514-VI. Згоди на розкриття паспортних даних надано не 
було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 
останніх п’яти років посадова особа займала наступні посади: з 
11.12.2008  р. по 17.04.2011 р. головний юрист з питань нерухомості Пред-
ставництва компанії «Бейкер і Макензі — Сі Ай Ес Лімітед»; з 18.04.2011 р. 
по 28.12.2012  р. переведений на посаду Голови Представництва компанії 
«Бейкер і Макензі — Сі Ай Ес Лімітед»; з 01.01.2015 р. по теперішній час  — 
Головний юрист з питань нерухомості — Керуючий Партнер Представни-
цтва компанії «Бейкер і Макензі — Сі Ай Ес Лімітед» (код за ЄДРПОУ 
26080054; місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Воровського, 24).

У відповідності до Статуту Банку, затвердженого в новій редакції відпо-
відно до рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 5 від 
24.04.2015 р.) та на підставі Рішення Наглядової ради Банку (Протокол 
№  1 від 27.04.2015 р.) Головою Наглядової ради Банку обрано Стеценка 
Костянтина Вікторовича на строк згідно Закону України «Про акціонерні то-
вариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. Згоди на розкриття паспортних да-
них надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала наступні по-
сади: з 24.03.2008 р. по 19.03.2014 р. — Директор ТОВ «Інвестиційний Ка-
пітал Україна» та з 20.03.2014 р. по теперішній час — Керуючий директор 
ТОВ  «Інвестиційний Капітал Україна» (код за ЄДРПОУ 35649564; місцез-
находження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21).

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

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

Голова Правління Корчинська С.а.,  27.04.2015 р.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «БаНК аваНГаРд»
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ» (код за 
ЄДРПОУ 00191052, 84205, Донецька область, м. Дружкiвка вул. Ленiна, 
буд.3, (06267) 4-34-50).

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЛОТ» (код за ЄДРПОУ 23602457).

5. Інформація про загальні збори 
Черговi Загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 04.04.2014 року.
Пропозицiї до перелiку порядку подавала Наглядова рада. Акціо-

нер — власник більше ніж 5% акцій до затвердження Наглядовою Ра-
дою остаточного порядку денного надав пропозицiю включити до по-
рядку денного питання №8 «Затвердження порядку розподiлу прибутку 
Товариства. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв». Пропозицiї та 
змiни до перелiку порядку денного iншими особами не вносились. По-
рядок денний чергових Загальних зборiв акцiонерiв від 04.04.2014р.:

1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв, затвердження її 
кiлькiсного та персонального складу.

2.Звiт Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2013 рiк.

3.Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу в 2013 роцi.
4.Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту 

Наглядової Ради, звiту i висновку Ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту Товари-
ства за 2013 рiк.

7.Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства.
8.Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства. Затвер-

дження розмiру рiчних дивiдендiв.
9.Затвердження основних напрямкiв дiяльностi акцiонерного Товари-

ства на 2014 рiк.
10.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, 

що будуть укладатися протягом року, а саме визначення характеру зна-
чних правочинiв та розмiру їх граничної вартостi. Про надання повно-
важень, щодо затвердження iстотних умов правочинiв, та пiдписання 
документiв, пов'язаних з укладенням значних правочинiв.

11.Прийняття рiшення про дострокове вiдкликання Наглядової Ради 
Товариства.

12.Затвердження умов договорiв з членами Наглядової Ради. Обран-
ня особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами Наглядової 
Ради.

13.Затвердження умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Обран-
ня особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної 
комiсiї.

14.Обрання членiв Наглядової Ради ПАТ «ДРЗМВ».
15.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДРЗМВ».
По питанням порядку денного Загальних зборiв акцiонерами 

вирiшено:
По першому питанню: обрати лiчильну комiсiю зборiв у кiлькостi 7 осiб.
По другому, третьому, четвертому, п'ятому, шостому питаннях:
1.Затвердити звiт Генерального директора ПАТ «ДРЗМВ» щодо 

пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
2. Затвердити звiт Наглядової Ради за 2013 роцi.
3. Затвердити звiт i висновок Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
4. Затвердити рiчний звiт за 2013 рiк.
По сьомому питанню:
1. Затвердити суму чистого прибутку за 2013 рiк у розмiрi 29 835 383 

грн. та розподiлити його наступним чином: — 12 000 т.грн. спрямувати 
на реiнвестування, для технiчного переозброєння; — 17 835 353 грн. 
залишити без розподiлу.

2. Дивiденди за пiдсумками роботи у 2013 роцi не нараховувати та не 
сплачувати.

По восьмому питанню наведене далi рiшення не прийнято:
1. Затвердити суму чистого прибутку за 2013 рiк у розмiрi 29 835 383 

грн i розподiлити його наступним чином: — 12 000 т.грн. спрямувати на 
реiнвестування, для технiчного переозброєння; — прибуток в сумi 5 000 
т.грн. спрямувати на виплату дивiдендiв за 2013 рік; — 12 835 383 грн. 
залишити без розподiлу.

2. Наглядовiй Радi визначити дату складання перелiку осiб, що ма-
ють право на отримання дивiдендiв, порядок i строк виплати дивiдендiв, 
у вiдповiдностi з законодавством України та Статутом Товариства.

По дев'ятому питанню: 1. Затвердити основнi напрямки дiяльностi 
Товариства на 2014 рiк.

По десятому питанню: 1. Прийняти рiшення про попереднє схвален-
ня значних правочинiв, що будуть укладенi з 05.04.2014 по 04.04.2015, 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного пра-
вочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.

2. Визначити, що гранична сукупна вартiсть правочинiв, щодо яких 
прийняте рiшення про попереднє схвалення не повинна перевищувати 
десятикратну вартiсть активiв за даними фiнансової звiтностi за 2013 рiк.

3. Надати повноваження Наглядовiй Радi щодо затвердження 
iстотних умов значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або по-
слуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 
2013  рiк.

4. Надати Генеральному директору повноваження щодо пiдписання 
всiх документiв, пов'язаних iз укладенням значних правочинiв, згiдно з 
рiшенням Наглядової Ради.

По одинадцятому питанню: 1. Прийняти рiшення про дострокове 
вiдкликання всього складу Наглядової Ради Товариства.

По дванадцятому питанню: 1. Затвердити умови договорiв, що бу-
дуть укладатися з членами Наглядової Ради. 2. Призначити Генераль-
ного директора особою, уповноваженою на пiдписання договорiв з чле-
нами Наглядової Ради.

По тринадцятому питанню: 1. Затвердити умови договорiв, що бу-
дуть укладатися з членами Ревiзiйної комiсiї. 2. Призначити Генерально-
го директора особою, уповноваженою на пiдписання договорiв з члена-
ми Ревiзiйної комiсiї.

По чотирнадцятому питанню: Обрати до складу Наглядової Ради 
термiном на 3 роки: Попкова С.В., Малiкова В.О., Малiкова Д.В., Мар-
ченко В.В., Корнiєнко I.М. Наглядова Рада сформована у повному 
складi.

По п'ятнадцятому питанню: Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї 
термiном на 3 роки: Курєєву I.Й., Лiсовську О.В., Чигiрьову Я.М. Ревiзiйна 
комiсiя сформована у повному складi.

З питаннь порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
виступали:

- Голова загальних зборiв, Генеральний директор ПАТ «ДРЗМВ», Го-
лова Наглядової ради, Голова Ревiзiйної комiсiї, Директор аудиторської 
фiрми ТОВ «Аудит ТОН», Начальник юридичної служби ПАТ «ДРЗМВ», 
голова Лічильної комiсiї.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  421620  436002
Основні засоби (за залишковою 
вартістю) 

 220665  234239

Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  130964  137926
Сумарна дебіторська заборгованість  42514  27387
Грошові кошти та їх еквіваленти  21385  26078
Власний капітал  308586  325139
Статутний капітал  3323  3323
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 304433  320986

Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення

 61711  51530

Поточні зобов’язання і забеспечення  51323  59333
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.24886400  0.44895730

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

 -0.24886400  0.44895730

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.) 

 66453976  66453976

Цінні папери власних випусків, викупле-
ні протягом звітного періоду 
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп цінних паперів власних випусків 
протягом періоду 
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Річна інформація  
емітента цінних паперів за 2014 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Хлібозавод «Залізничник», 23050348, перевулок Гаївський, 2б, м. Трос-
тянець, Тростянецький, Сумська, 42600, (05458) 6-91-01.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2015.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: АФ ТОВ «Професіонал СВ», 31311751.

5. Інформація про загальні збори 30.04.2014, чергові. Порядок ден-
ний:

1. Припинення роботи лічильної комісії загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» обраної 30.04.2013 року.

2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів 
ПрАТ  «Хлібозавод «Залізничник».

3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».

4. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акці-
онерів ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».

5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

6. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

7. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2013 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

8. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.
9. Затвердження річного звіту ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» за 

2013 рік. 
10. Визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. 
11. Визначення порядку покриття збитків ПрАТ «Хлібозавод «Заліз-

ничник» відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» у 2013 році.

12. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого при-
бутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяль-
ності товариства у 2014 році.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради товариства.

14. Обрання членів Наглядової ради товариства. Затвердження умов 
договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з чле-
нами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Наглядової ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії товариства.

16. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Хлібозавод «Залізнич-
ник».

Результати розгляду питань порядку денного:
1. По першому питанню порядку денного Постановили: Припинити 

роботу лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хлібозавод 
«Залізничник» обраної 30.04.2013 року.

2. По другому питанню порядку денногоПостановили: 1. Обрати лічиль-
ну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»:

Голова комісії: Рєзнік Лідія Сергіївна.
Секретар комісії: Калашник Любов Валентинівна.
Члени комісії: Зубаха Людмила Іванівна.
3. По третьому питанню порядку денного Постановили: Обрати: — 

головуючим загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хлібозавод «Залізнич-
ник» Рєзнік Івана Степановича; — секретарем загальних зборів Вілен-
ську Ольгу Вікторівну.

4. По четвертому питанню порядку денного Постановили: Затвердити 
порядок ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хлібо-
завод «Залізничник». 

- для доповіді по п. № 5 — до 10 хвилин;
- для виступу по іншим питанням — до 3 хвилин; 
- для обговорення по всіх питаннях — до 1 хвилини;
- провести збори за 2 години без перерви.
5. По п’ятому питанню порядку денного Постановили: Звіт виконавчо-

го органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду (додаєть-
ся) затвердити.

6. По шостому питанню порядку денного Постановили: Звіт голови 
наглядової ради про роботу за 2013 рік (додається) затвердити.

7. По сьомому питанню порядку денного Постановили: Звіт ревізійної 
комісії (додається) прийняти до відома.

8. По восьмому питанню порядку денного Постановили: Висновки ре-
візійної комісії за 2013 рік затвердити (додається).

9. По дев’ятому питанню порядку денного Постановили: Річний звіт 
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» за 2013 рік затвердити (додається).

10. По десятому питанню порядку денного Постановили: Визначити 
як основні напрямки діяльності на 2014 рік:

- збільшення об’єму виробництва і реалізації;
- поліпшення конкурентоспроможності продукції;
- збільшення об’єму випуску продукції і реалізації хлібобулочних, кон-

дитерських виробів, макаронних виробів, виробництво печива та здоби.
11. По одинадцятому питанню порядку денного Постановили: Здій-

снити покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 
2013 році, за рахунок реалізації основних фондів, що не використовують-
ся в виробничому процесі після проведення експертної оцінки їх та у від-
повідності до вимог Статуту підприємства.

12. По дванадцятому питанню порядку денного Постановили: Спря-
мувати, за підсумками роботи ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» у 
2014  році чистий прибуток: 

12.2. 1. до фонду виплати дивідендів у розмірі та у строки, визначені 
чинним законодавством;

12.2.2. направити до резервного капіталу 5% чистого прибутку;
12.2.3. до фонду розвитку виробництва — залишок чистого прибутку.
12.2.4. надати доручення Голові Правління після виплати дивідендів 

на державну частку надіслати копію платіжного доручення до Фонду дер-
жавного майна України.

13. По тринадцятому питанню порядку денного Постановили: Припи-
нити повноваження Голови та членів діючої Наглядової ради товариства 
в повному складі.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного Постановили: Об-
рати членів Наглядової ради товариства:

1. Громадянин України Мельник Сергій Миколайович:
2. Громадянка України Віленська Ольга Вікторівна:
3. Фонд державного майна України, місцезнаходження вул. Кутузова, 

18/9, м. Київ 133, 01601, Код ЄДРПОУ 00032945; Пропозиція внесена 
ФДМУ; ФДМУ належить 6162080 простих іменних акцій; ФДМУ не є афілі-
йованою особою Товариства; Акціонерів Товариства, які є афілійованими 
особами ФДМУ немає. Запропоновано затвердити умови договорів 
(цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Постано-
вили: Рішення не прийнято.

Запропоновано Обрати особу, яка уповноважується на підписання до-
говорів з членами Наглядової ради: директор ПрАТ «Хлібозавод «Заліз-
ничник» Рєзнік І.С. Постановили: Рішення не прийнято.

15. По п’ятнадцятому питанню порядку денного Постановили: При-
пинити повноваження Голови та членів діючої Ревізійної комісії товари-
ства в повному складі.

16. По шістнадцятому питанню порядку денного Постановили: Обра-
ти членів Ревізійної комісії товариства:

1. Громадянин України Рєзнік Роман Павлович.
2. Громадянка України Панченко Віра Павлівна.
3. Фонд державного майна України, місцезнаходження вул. Кутузова, 

18/9, м. Київ 133, 01601, Код ЄДРПОУ 00032945; Пропозиція внесена 
ФДМУ; ФДМУ належить 6162080

простих іменних акцій; ФДМУ не є афілійованою особою Товариства; 
Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами ФДМУ немає.

6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо випла-

ти дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1653,1 1300
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1192 1277
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 393,1 14
Сумарна дебіторська заборгованість 63 9
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 0
Власний капітал -105,4 217
Статутний капітал 3208 3208
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3313,4 -2991
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1758,5 1083
Чистий прибуток (збиток) -322,4 -161

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «хлІБоЗавод «ЗалІЗНиЧНиК»
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Річна інформація за 2014 рік Пат «Червона зірка»
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «По виРоБНиЦтвУ СIлЬСЬ КоГоСПо-
даРСЬКоЇ техНIКи «ЧеРвоНа ЗIРКа»; код за ЄДРПОУ 
05784437; 25006, м. Кiровоград, вул. Медведєва, 1; (0522) 39-54-72.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: http://www.chervonazirka.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-

ний аудитфінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
аудиторська фiрма «Аналiтик-Аудит»; код за ЄДРПОУ 31008476.

5. Інформація про загальні збори: 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення 17.04.2014р. Кворум 

зборів — 95.2059% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих органiв зборiв та за-
твердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт 
правлiння про результати фiнансово — господарської дiяльностi товариства 
за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 3. 
Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2013 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї, висно-
вок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту та затвердження висновку ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного 
звiту акцiонерного товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збит-
ку) за 2013 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 
2014 рiк. 6. Припинення повноважень та обрання членiв наглядової ради. 7. 
Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товари-
ством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, iз 
зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi, надан-
ня наглядовiй радi товариства повноваження щодо прийняття рiшень про 
визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, визначення (пого-
дження) iстотних умов значних правочинiв, визначення посадової особи, на 
яку буде покладено обов'язок щодо пiдписання та укладення таких 
правочинiв. 8. Про внесення i затвердження змiн та доповнень до статуту 
ПАТ «Червона зiрка» шляхом затвердження статуту товариства в новiй 
редакцiї. Порядок денний запропонований правлiнням та затверджений на-
глядовою радою. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд 
акцiонерiв не надходили. Всi питання порядку денного були розглянутi, по 
всiх питаннях порядку денного було прийнято рiшення. Голосування з усiх 
питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенiв для голо-

сування. За результатами розгляду питань порядку денного загальних зборiв 
акцiонерiв були прийнятi такi рiшення: по першому питанню обрали робочi 
органи зборiв та затвердили запропонований порядок проведення зборiв; 
друге, третє та четверте — затвердити; по п'ятому питанню — затвердили 
рiчний фiнансовий звiт товариства, баланс, порядок розподiлу прибутку за 
2013 рiк, плановi показники прибутку на 2014 рiк. Було прийнято рiшення не 
розподiлену частину прибутку направити на поповнення обiгових коштiв та 
придбання основних фондiв, дивiденди не нараховувати та не виплачувати; 
по шостому питанню вирiшили вiдкликати членiв Наглядової ради ПАТ «Чер-
вона зiрка» у повному складi. Обрали наглядову раду в наступному складi: 
Приватне акцiонерне товариство «Пiрамiс»; Штутман Павло Леонiдович; По-
пов Михайло Iванович; Стонога Валентин Михайлович; Приватне акцiонерне 
товариство «Ельвортi Груп»; по сьомому питанню схвалили та надали по-
передню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть 
бути укладенi Товариством у ходi його звичайної поточної господарської 
дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв, за 
умови обовязкового погодження з наглядовою радою Товариства; по вось-
мому питанню схвалили внесення змiн та доповнень до статуту ПАТ «Черво-
на зiрка». Позачергові збори не скликались.

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного періоду та періоду, 
що передував звітному, дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 542903 453436
Основні засоби (за залишковою вартістю) 330224 227579
Довгострокові фінансові інвестиції 2930 911
Запаси 111761 118440
Сумарна дебіторська заборгованість 63657 75596
Грошові кошти та їх еквіваленти 2698 596
Власний капітал 338661 270806
Статутний капітал 9500 9500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 316527 248672
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 65254 88517
Поточні зобов’язання і забезпечення 138988 94113
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.19009 0.13062
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.19009 0.13062

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 190000000 190000000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

Голова правління — генеральний директор Пат «Червона зірка» 
С.Г. Калапа

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«СмаРтБаНК»

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

І. Загальні відомості
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТБАНК», код за 

ЄДРПОУ 37176171, місцезнаходження 04107, м.Київ, вул.Лук'янiвська, 
буд.1, Лiтера «А», тел./факс (044)237-03-45 (044) 237-03-45, e-mail: 
oyaremenko@ smartbank.kiev.ua, веб-сайт http://smartbank.kiev.ua/news

Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про розміщен-
ня цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

II. текст повідомлення
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУАТ «СМАРТБАНК» 

(Протокол № 1 вiд 24.04.2015р.) прийнято рiшення про збiльшення статут-
ного капiталу ПУАТ «СМАРТБАНК» на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв ста-
тутного капiталу. Рiшення про розмiщення: Приватне розмiщення 100 000 
(Сто тисяч) штук простих iменних акцiй ПУАТ «СМАРТБАНК», номiнальна 
вартiсть однiєї штуки 1 000,00 грн. (Одна тисяча грн. 00 коп), загальна 
номiнальна вартiсть 100 000 000,00 грн. (Сто мiльйонiв грн. 00 коп).

Статутний капiтал збiльшується на 100 000 000,00 грн. (Сто 
мiльйонiв  грн.00 коп.) шляхом додаткового випуску акцiй. Номiнальна 
вартiсть акцiй — 1000,00 грн. (Одна тисяча грн. 00 коп). Цiна розмiщення  — 
1000,00 грн. (Одна тисяча грн.00 коп) — визначена незалежним оцiнювачем 
згiдно законодавства України та затверджена Протоколом Спостережної 
ради № 7 вiд 17.03.2015р. Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв 
(крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної 
суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) Банку, якi знаходять-
ся в обiгу, до розмiру статутного капiталу Банку на дату прийняття цього 

рiшення складає 133,33%.
Простi iменнi акцiї надають їх власникам право на отримання частини 

прибутку Банку у виглядi дивiдендiв, на участь в управлiннi Банком, на 
отримання частини майна Банку або вартостi частини майна Банку у разi 
його лiквiдацiї, отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Банку та 
iншi права, передбаченi дiючим законодавством, що регулює питання ство-
рення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств.

Спосiб оплати цiнних паперiв — оплата акцiй здiйснюється виключно 
грошовими коштами шляхом перерахування коштiв на рахунок 
ПУАТ «СМАРТБАНК».

100% вiд загального обсягу залучених ресурсiв вiд розмiщення акцiй 
буде направлено на забезпечення фiнансової стiйкостi та здiйснення по-
точної дiяльностi Банку.

Рiшення про збiльшення статутного капiталу банку прийняте акцiонерами 
Банку. Розмiщення акцiй банку буде проводитись виключно серед акцiонерiв 
банку, зазначених в Реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв ПУАТ  «СМАРТ-
БАНК», складеному станом на 20.04.2015. Iнформацiя щодо акцiонерiв, якi 
планують придбати акцiї, що розмiщуються, та щодо кiлькостi цiнних 
паперiв, яка планується ними придбати, вiдсутня.

Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї — Банк бере на 

себе зобов’язання не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення 
акцiй, для покриття своїх збиткiв вiд господарської дiяльностi.

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

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

в.о. Голови Правлiння терент’єв д.Р.,  27.04.2015р. 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 29 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

98

Річна інформація емітента 
1. Публічне акцiонерне товариство «Будiвельне управлiння № 1»; 

01241177; 27500, Кiровоградська обл. м. Свiтловодськ вул. Завод-
ська 1, (05236) 23941.

2. Дата розкриття: 30.04.2015; 3. Адреса веб-сторінки:  
https://sites.google.com/site/buduprav. 4. Аудиторська фірма: ТОВ «Пол-
тавське бюро судово-економiчної експертизи та аудиту», 23561178;  
5. Інформація про загальні збори: чергові збори проведені 28.04.2014р. 
Порядок денний: 1) обрання голови, секретаря, членів лічильної комі-
сії. Затвердження регламенту; 2) звіт Директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх під-
приємств за 2013 рік та прийняття рішень за наслідками звіту. 3) звіт 
ревізійної комісії за 2013р. та прийняття рішень за наслідками звіту. 4) 
звіт наглядової ради за 2013р. та прийняття рішень за наслідками зві-
ту. 5) затвердження річного звіту та балансу Товариства та його до-
чірніх підприємств за 2013р. 6) розподіл прибутку (покриття збитків) за 
2013 рік та плановий розподіл прибутку на 2014 рік. 7) про внесення 
змін та доповнень до Статуту та внутрішніх положень Товариства та 
його дочірніх підприємств. 8)обрання членів наглядової ради, ревізій-
ної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, контрак-
тів, що укладатимуться з ними та особи, уповноваженої на їх підписан-

ня. 9) Затвердження договорів, контрактів, значних право чинів, які 
можуть вчинятися Товариством. 10)прийняття рішення щодо можли-
вості ліквідації дочірніх підприємств Товариства. Пропозицій до пере-
ліку питань не надходило. Всі питання розглянуті у ухвалені. 6. Рішен-
ня про виплату дивідендів не приймалось

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітен-
та  — суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2848,2 2990,1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 727,5 730,3
Довгострокові фінансові інвестиції --- --
Запаси 489,6 484,9
Сумарна дебіторська заборгованість 1631,1 1774,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,9 0,1
Власний капітал 2551,1 2676,1
Статутний капітал 344,4 344,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 125,0 4,9
Довгострокові зобов’язання --- --
Поточні зобов’язання 297,1 314,0
Чистий прибуток (збиток) - 125,0 4,9

директор  Потеряйко микола миколайович

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 «ФІНаНСова КомПаНІя «СУПУт-
НиК», 35895153, Дегтярівська,б.9, н\п69, м. Київ, 04050, 044 2277280.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: ПП «Аудиторська фірма «Аудит-Оптім», 21613474.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 25.04.2014 року. Кво-

рум зборів: 73,0448% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2013 рік. 2. Звіт Наглядової ради товариства. 3. За-
твердження річної фінансової звітності товариства за 2013 рік. 4. Визначення 
порядку розподілу прибутку за результатами діяльності товариства у 2013 
році. 5. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік. 6. 
Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товари-
ством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, із 
зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 7. Про 
припинення повноважень та обрання Наглядової ради товариства. 8. Про 

обрання Ревізійної комісії. 9. Про зміну місцезнаходження товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: Рішення з усіх питань по-

рядку денного прийнято одноголосно.
6. Інформація про дивіденди
Рішення про виплату дивідентів не приймалося та дивіденди не випла-

чувалися.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 368805 397076
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 9303 1670
Грошові кошти та їх еквіваленти 39 5
Власний капітал 138797 269793
Статутний капітал 9800 9800
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 128997 259993
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 230008 127283
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

0 0

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерно товариство 
«Сумська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «Укр-
видав полiграфiя»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне то-
вариство

1.3. Місцезнаходження емітента: 40030, м. Суми, вул. Кiрова, 215
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02468606
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (0542) 663540
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 

№ 184649
1.7. Дата державної реєстрації: 06.12.2001
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.sod.sumy.ua
1.9. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-

ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Український корпоративний аудит», 33620564.

1.10. Інформація про загальні збори. Протокол загальних зборів № 28 
від 15 квітня 2014 року. 

1.11. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015р.

2. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2670 2739
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2036 2178
Довгострокові фінансові інвестиції 6 6
Запаси 222 206
Сумарна дебіторська заборгованість 108 116
Грошові кошти та їх еквіваленти 107 43
Власний капітал 590 653
Статутний капітал 4896 4896
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4306 -4243
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 2080 2086
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,01 -0,04
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.)

-0,01 -0,04

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4896081 4896081
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«БУдIвелЬНе УПРавлIННя № 1»

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «СУмСЬКа оБлаСНа дРУКаРНя» 
КоРПоРативНе ПIдПРиЄмСтво даК «УКРвидавПолIГРаФIя»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «КРемеНЧУЦЬКе СПеЦІалІЗоваНе 
УПРавлІННя № 17»

1.2. Місцезнаходження емітента: 39610, Полтавська обл., м. Кремен-
чук, пр-д Галузевий, 22

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01413891
1.4. Міжміський код та телефон: (05366) 4-22-41
1.5. Електронна почтова адреса: ksu-17@link-kremen.net
1.6. Сторінки в мережі Інтернет: ksu-17.prat.ua
1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну у складі посадових 

осіб емітента
2. текст повідомлення

2.1. Зміни відбулись в зв'язку з поданою заявою про звільнення за власним 
бажанням (пенсія) ст. 38 приказ №17-К від 23.04.2015р. з посади головного 
бухгалтера. Зміни відбулись на засіданні Наглядової ради від 24.04.2015р. про-
токол № 5 про припинення повноважень члена правління в зв'язку з виходом 
на пенсію. Звільнено: Головний бухгалтер — член правління Гончаренко Ольга 
Борисівна (фіз.особа не надала згоди на розкриття пасп.даних). Частка у стат.
капіталі — 1,435750%. На посаді — з 06.01.1999р. по 24.04.2015р.

2.2. Зміни відбулись в зв'язку з поданою заявою про звільнення за 
власним бажанням (пенсія) Гончаренко О.Б. ст. 38 наказ №17-К від 
23.04.2015р. Призначено згідно наказу №19-к 27.04.2015р. Зміни відбу-
лись на засіданні Наглядової ради від 24.04.2015р. протокол №5 про об-
рання членом правління ПрАТ КСУ-17.

Призначено: Головний бухгалтер — член правління Совайло Тетяна 
Володимирівна (фіз.особа не надала згоди на розкриття пасп.даних). 
Частка у стат. капіталі — 0%. Обіймала посади: бухгалтер, заступник го-
ловного бухгалтера ПрАТ КСУ-17. На посаду обрана терміном з 
27.04.2015р. по 21.04.2016р. 

Вищезазначені особи непогашеної судимості за корисливі і посадові 
злочини не мають.

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

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

Голова правління  давидов в.л.

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 аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «УКРаЇНСЬКий НаУКо во-
ПРаКтиЧНий ЦеНтР НаРодНоЇ 
та НетРадиЦIйНоЇ меди Ци Ни», 
13549437, 10005 Житомирська область, м.Жито-
мир, вул.Черняховського, 147-В, 0412-24-19-94, 
24-45-41

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

 27.04.2015

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

unpcnnm.besaba.com

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

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «ФаРма-
ЦІя-2000», 30636477, Фрунзе, 63-Д, 
м.Київ, 04080, (044) 239-19-00

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

20.04.2015

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

http://farmaceya2000.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
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво вIННиЦЬКе 
виРоБНиЧо РемоНтНе 
ПIдПРиЄмСтво, 32899265, 
Вінницька, Замостянський, 21100, 
Вінниця, Кiрова, 1, (0432) 27 49 87

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

29.06.2015

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

vvrp.biz

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

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе това-
РиСтво «УКРаЇНСЬКа еНеР-
ГоЗБеРІГаЮЧа СеРвІСНа 
Ком ПаНІя», 20077482, вулиця Гонти, 
будинок 1, м. Київ, 04112, 498-14-91, -92

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

27.04.2015

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

www.ukresco.com/news

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво СтРахова 
КомПаНIя «ГалиЦЬКа», 
22186790, Івано-Франківська, Iвано-
Франкiвський, 76018, мiсто Iвано-
Франкiвськ, Василiянок, 22, (0342)551909

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

28.04.2015

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

www.halytska.if.ua

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «БУдIвелЬ-
Но- моН таЖ Не УП Рав лIН-
Ня № 33», 01269589, 
Київська, Києво- Святошинський, 08150, 
Боярка, Шевченка, 193, /045-98/ 35-944

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

29.04.2015

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

bmu33.pat.ua
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Річна інформація емітента
Публiчне акцiонерне товариство  

«Банк «Клiринговий дiм»
за 2014 рік

І. основні відомості  
про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
«Банк «Клiринговий дiм», 
код ЄдРПоУ 21665382,
04070, м.Київ, Борисоглiбська, 
будинок 5 А, 
тел. 044 593 10 30

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

28.04.2015 р.

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

www.clhs.kiev.ua

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

товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «аудиторська 
фiрма «аналітик-Партнери», код 
ЄдРПоУ 30555084

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

вид 
загальних 
зборів

чергові позачергові
X

дата 
проведен-
ня

24.04.2014

Кворум 
зборів

76,72%

опис Черговi Загальнi збори були скликанi Наглядовою радою 
Банку.
Порядок денний:
1. Затвердження процедурних питань проведення чергових 
Загальних зборiв акцiонерiв АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
2. Про обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ»
3. Звiт Правлiння про результати дiяльностi АБ «КЛIРИНГОВИЙ 
ДIМ» за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння. 
4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi АБ «КЛIРИНГОВИЙ 
ДIМ» за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту та затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї. 
5. Звiт Наглядової Ради про результати дiяльностi АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2013 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду зiту Наглядової ради.
6. Затвердження звiту та висновку зовнiшього аудитора та 
заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської 
фiрми.
7. Затвердження рiчного звiту АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 
2013 рiк та розподiл прибутку/збиткiв за 2013 рiк.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
За результатами розгляду питань порядку денного Загальни-
ми зборами затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї, Наглядової 
ради, Правлiння та рiчнi результати дiяльностi банку (у 
виглядi аудиторського звiту). Затверджено рiчний звiт АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2013 рiк та порядок розподiлу при-
бутку за результатами дiяльностi за 2013 рiк, а саме прибуток 
у розмiрi 31 874 802,23 грн. вирiшено направити до резервно-
го фонду Банку. 

вид 
загальних 
зборів

чергові позачергові
X

дата 
проведен-
ня

23.04.2015

Кворум 
зборів**

69.22

опис Черговi рiчнi Загальнi збори були скликанi Наглядовою ра-
дою Банку.
Порядок денний загальних зборiв 
1. Затвердження процедурних питань проведення чергових 
Загальних зборiв акцiонерiв АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
2. Про обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
3. Звiт Правлiння про результати дiяльностi АБ «КЛIРИНГОВИЙ 
ДIМ» за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння.
4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi АБ «КЛIРИНГОВИЙ 
ДIМ» за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту та затвердження висновку ревiзiйної комiсiї.
5. Звiт Наглядової Ради про результати дiяльностi АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2014 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6. Затвердження звiту та висновку зовнiшнього аудитора та 
заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської 
фiрми;
7. Затвердження рiчного звiту АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 
2014 рiк та розподiл прибутку/збиткiв за 2014 рiк.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
9. Про внесення змiн до Статуту.
10. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
11. Про обрання членiв Наглядової ради АБ «КЛIРИНГОВИЙ 
ДIМ», затвердження умов цивiльно-правових або трудових 
договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядо-
вої ради.
12. Про внесення змiн до Положення про Наглядову Раду.
13. Про внесення змiн до Положення про Правлiння. 
За результатами розгляду питань порядку денного Загальни-
ми зборами затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї, Наглядової 
ради, Правлiння та рiчнi результати дiяльностi банку (у 
виглядi аудиторського звiту). Затверджено рiчний звiт АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2014 рiк та порядок покриття збитку 
за результатами дiяльностi за 2014 рiк, а саме: збиток у 
розмiрi 90 190 134,47 грн. вирiшено покрити за рахунок ре-
зервного фонду фонду Банку. 
Також Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про 
припинення повноважень Наглядової ради банку у складi Го-
лови Наглiдової ради Воробйова В.В. та членiв Наглядової 
ради Лєбєдєва А.Є., Гориславець Н.Ю.
Обрано Наглядову раду у складi: Голова Наглядової ради 
Воробйов В.В., члени Наглядової ради: Гориславець Н.Ю., 
Дирдiна I.В., Колєда I.П., Тiтов В.I.
Затверджено Статут Банку в новiй редакцiї.

6. Інформація про дивіденди
Виплата дивідендів за звітний період Емітентом не здійснювалась

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 4 922 124 3 859 236
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 187 665 849 829
Кошти в інших банках 0 0
Кредити та заборгованість клієнтів 1 981 498 2 728 826
Усього зобов’язань 0 3 254 641
Кошти банків 230 930 119 074
Кошти клієнтів 3 900 392 3 043 202
Усього власного капіталу та частка меншості 517 880 604 595
Статутний капітал 439 692 439 692
Чистий прибуток/(збиток) - 92 258 27 612
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

- 2 223,08 665,35

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

- 2 223,08 665,35

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

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

Голова Правління  андреєвська вікторія олександрівна

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «БаНК «КлIРиНГовий дIм»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Вiдкрите акцiонерне товариство 
«Запорiжжяобленерго», 
код за ЄДРПОУ 00130926
Запорізька, Орджонiкiдзевський, 
69035, Запорiжжя, Сталеварiв, 14 
061 286-33-86

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

28.04.2015

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

http://www.zoe.com.ua/shareholders/
annualreports

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

ТОВ Аудиторська фiрма «Капiтал», 
код за ЄДРПОУ 20503140 

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

Iнформацiю не заповнено, оскiльки 
загальних зборiв акцiонерiв ВАТ 
«Запорiжжяобленерго» у 2014 роцi 
не було скликано.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, що 
передував звітньому

за про-
стими 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума 
нарахованих 
дивідендів, 
грн.

0 0 4 553 186,30 0

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, 
грн.

0 0 0.0421357229203836 0

Сума 
виплачених 
дивідендів, 
грн.

0 0 4 553 186,30 0

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

08.09.2014

Опис Рiчних загальних зборах акцiонерiв 
ВАТ "Запорiжжяобленерго" за пiдсумками роботи у 
2014 роцi станом на дату розкриття рiчної iнформацiї 
емiтента не проводилось, тому рiшення щодо виплати 
дивiдендiв за 2014 рiк не приймалось. 
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.01.2014 №33 
«Про затвердження базового нормативу вiдрахування частки 
прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за резуль-
татами фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi госпо-
дарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi 
права держави» встановлено для господарських товариства 
електроенергетичної галузi, щодо яких здiйснюється регулю-
вання цiн i тарифiв, базовий норматив у розмiрi 30 вiдсоткiв. 
Згiдно з абз.8 ч.5 ст. 11 Закону України «Про управлiння дер-
жавними корпоративними правами» встановлено, що 
«Господарськi товариства, у статутному капiталi яких є 
корпоративнi права держави, та господарськi товариства, 50 i 
бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статут-
них капiталах господарських товариств, частка держави яких 
становить 100 вiдсоткiв, якi не прийняли рiшення про нараху-
вання дивiдендiв до 1 травня року, що настає за звiтним, спла-
чують до державного бюджету частину чистого прибутку у 
розмiрi, визначеному за базовими нормативами вiдрахування 
частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв, 
встановлених на вiдповiдний рiк, але не менше 30 вiдсоткiв, 
до 1 липня року, що настає за звiтним. На суму таких коштiв 
органами доходiв i зборiв нараховується пеня у порядку,

визначеному абзацом шостим цiєї частини, яка сплачується 
до загального фонду Державного бюджету України». Чистий 
прибуток за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi ВАТ «Запорiжжя обленерго» у 2013 роцi складає 
25 191 544,21 гривень. У зв’язку з тим, що загальнi збори ВАТ 
«Запорiжжяобленерго» у 2014 роцi не скликались i не про-
водились до 01.05.2014 року, та не були скликанi для про-
ведення у строк до 01.07.2014, рiшення про розподiл при-
бутку, отриманого ВАТ «Запорiжжяобленерго» у 2013 роцi, 
та про виплату дивiдендiв за результатами господарської 
дiяльностi товариства у 2013 роцi Загальними зборами та 
Наглядовою радою ВАТ «Запорiжжяобленерго» у не були 
прийнятi у строк до 01 травня 2014 року. З метою виконання 
вимог законодавства 24.06.2014 Дирекцiєю ВАТ «Запорiжжя-
обленерго» було прийнято рiшення «Спрямувати частину 
чистого прибутку, отриманого ВАТ «Запорiжжяобленерго» за 
пiдсумками роботи у 2013 роцi, на виплату дивiдендiв на 
державну частку у статутному капiталi Товариства у розмiрi 
базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що спря-
мовується на сплату дивiдендiв, пропорцiйно розмiру дер-
жавної частки, та нарахувати дивiденди на акцiї ВАТ 
«Запорiжжяобленерго», належнi державi Україна, в особi 
Фонду державного майна України, що пiдлягають сплатi до 
державного бюджету за результатами фiнансово-
господарської дiяльностi ВАТ «Запорiжжя обленерго» у 2013 
роцi, у розмiрi 4 553 186,30 гривень». 08.09.2014 року про-
ведено взаєморозрахунок вiдповiдно до Постанови КМУ вiд 
29.01.2014р. № 30 згiдно з договором вiд 10.07.2014р. № 10 
щодо погашення заборгованостi (без урахування пенi)  
ВАТ «Запорiжжяобленерго» iз сплати дивiдендiв за резуль-
татами фiнансово – господарської дiяльностi у 2013 роцi в 
сумi 4 553 186,00 грн., якi нарахованi на акцiї  
ВАТ «Запорiжжяобленерго» пропорцiйно розмiру державної 
частки у статутному капiталi ВАТ «Запорiжжяобленерго». 
09.09.2014 було сплачено залишок дивiдендiв за результа-
тами фiнансово – господарської дiяльностi у 2013 роцi в 
розмiрi 0,30 грн. Оскiльки дивiденди нарахованi та виплаченi 
лише на акцiї ВАТ «Запорiжжяобленерго», належнi державi 
Україна, в особi Фонду державного майна України,в таблицi 
наведена лише iнформацiя про суму та дату виплати 
дивiдендiв на державну частку у статутному капiталi  
ВАТ «Запорiжжяобленерго», iншi вiдомостi не розкривають-
ся через вiдсутнiсть вiдповiдних рiшень Наглядової ради 
ВАТ «Запорiжжя обленерго». В описi до таблицi не зазнача-
ються дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, дата 
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, дата, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв, 
через вiдсутнiсть вiдповiдних рiшень Наглядової ради 
ВАТ «Запорiжжяобленерго». 

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1 736 049 1 486 635
Основні засоби (за залишковою вартістю) 772 720 790 255
Довгострокові фінансові інвестиції 353 353
Запаси 40 615 51 484
Сумарна дебіторська заборгованість 690 046 442 683
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 897 37 140
Власний капітал 370 905 342 856
Статутний капітал 44 840 44 840
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 294 306 292 360
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 686 509 866 471
Поточні зобов’язання і забезпечення 678 635 277 308
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.04 0.14
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.04 0.14

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 179 360 000 179 360 000
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0.00 0.00

у відсотках від статут-
ного капіталу

0.00 0.00

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

0.00 0.00

Заступник Генерального директора
ват «Запоріжжяобленерго»  Г.в.Проценко

вIдКРите аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ЗаПоРIЖЖяоБлеНеРГо»
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Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

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

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний 
комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк", 
ЄДРПОУ 00039002, Київська обл., 01001, м.
Київ, провулок Шевченка, 12, т.(044)364-67-77

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

28.04.2015

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

www.pib.ua

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

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги», 
33306921 
Генеральний директор
ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi Послуги» 
Свiстiч О.М.

Партнер 
Студинська Ю.С.

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

Протягом 2014 року було проведено засідання 
чергових та позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ «Промінвестбанк».
На рiчних Загальних зборах акцiонерiв 
25.04.2014 р. розглядалися питання та при-
ймались рiшення вiдповiдно до затверджено-
го порядку денного зборiв:
- Звiт Наглядової Ради Публiчного акцiонерного 
товариства «Акцiонерний комерцiйний 
промислово-iнвестицiйний банк» (далi — 
Банк) за 2013 рiк; 
- Звiт Правлiння Банку за 2013 рiк;
- Звiт Ревiзiйної комiсiї Банку за 2013 рiк; 
- Розгляд висновку зовнiшнього аудитора про 
перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Банку за 
2013 рiк;
- Затвердження рiчної фiнансової звiтностi 
Банку за 2013 рiк;
- Розподiл прибутку (збиткiв) за 2013 рiк; 
- Про внесення змiн до внутрiшнiх положень 
Банку; 
- Про дострокове припинення повноважень 
членiв Наглядової Ради Банку;
- Про обрання членiв Наглядової Ради Банку;
- Затвердження умов договорiв з членами На-
глядової Ради Банку.
На позачергових загальних зборах акцiонерiв 
27.11.2014 р., якi були ініційовані Наглядовою 
Радою Банку, розглядались питання та при-
ймались рiшення вiдповiдно до затверджено-
го порядку денного зборiв:
- Про збiльшення статутного капiталу 
ПАТ  «Промiнвестбанк» шляхом приватного 
розмiщення додаткових акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi за рахунок додаткових 
внескiв.
- Про затвердження Рiшення про приватне 
розмiщення акцiй ПАТ «Промiнвестбанк» та 
визначення перелiку осiб, якi є учасниками та-
кого розмiщення.
- Про визначення уповноваженого органу 
ПАТ  «Промiнвестбанк», якому надаються по-
вноваження щодо:залучення до розмiщення 
андеррайтера; внесення змiн до проспекту 
емiсiї акцiй;прийняття рiшення про дострокове 
закiнчення укладення договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй 
укладено договори з першими власниками та 
акцiї повнiстю оплачено); 

затвердження результатiв укладення договорiв 
з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй; затвердження результатiв 
приватного розмiщення акцiй; затвердження 
звiту про результати приватного розмiщення 
акцiй;прийняття рiшення про вiдмову вiд 
розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесе-
них в оплату за акцiї, у разi незатвердження у 
встановленi законодавством строки 
результатiв укладення договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй органом емiтента, уповноваженим при-
ймати таке рiшення, або у разi прийняття 
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 
письмового повiдомлення кожного акцiонера, 
який має переважне право на придбання 
розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, 
про можливiсть реалiзацiї такого права та 
опублiкування повiдомлення про це в 
офiцiйному друкованому органi. 
- Про визначення уповноважених осiб ПАТ 
«Промiнвестбанк», яким надаються повнова-
ження : проводити дiї щодо забезпечення 
реалiзацiї акцiонерами свого переважного 
права на придбання акцiй, стосовно яких при-
йнято рiшення про розмiщення; проводити дiї 
щодо забезпечення укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй; проводити дiї щодо 
здiйснення обов’язкового викупу акцiй у 
акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати 
здiйснення викупу акцiонерним товариством 
належних їм акцiй.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за про-
стими 

акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за про-
стими 

акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіден-
ди на одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання пере-
ліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис Дивiденди в звiтному роцi не виплачувались

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 50527422 39381237
Грошові кошти та їх еквіваленти 5946995 3656452
Кошти в інших банках 666328 51632
Кредити та заборгованість клієнтів 36401765 28054619
Усього зобов'язань 42579840 34373710
Кошти банків 22244336 16382805
Кошти клієнтів 14356717 14513017
Усього власного капіталу та частка меншості 7947582 5007527
Статутний капітал 8217093 9149882
Чистий прибуток/(збиток) -5796512 -40628
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0 0

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

0 0

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво
“аКЦIоНеРНий КомеРЦIйНий ПРомиСлово-IНвеСтиЦIйНий БаНК”
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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 "IМЕКСБАНК", код 
за ЄДРПОУ 20971504, 
65039, м. Одеса, проспект 
Гагарiна, 12-А, (0482) 39-29-39

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

28.04.2015 р.

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

www.imexbank.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності

Аудит річної фінансової звітності 
за 2014  рік не проводився. 
Кошторисом витрат, що 
затверджений виконавчою 
дирекцiєю ФГВФО, витрати на 
проведення аудиту рiчної 
фiнансової звiтностi за 2014 рiк 
не передбаченi.

5. Інформація 
про загальні 
збори

14.03.2014 відбулись позачергові загальні збори. 
Питання, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв та по-
рядок проведення загальних зборiв.
2. Про затвердження результатiв укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй АТ «IМЕКСБАНК».
3. Про затвердження результатiв приватного розмiщення 
акцiй та звiту про результати приватного розмiщення 
акцiй АТ «IМЕКСБАНК» двадцять третьої емiсiї.
4. Про затвердження змiн до статуту, пов’язаних зi 
збiльшенням статутного капiталу АТ «IМЕКСБАНК», з 
урахуванням результатiв розмiщення акцiй. 
5. Про затвердження нових редакцiй внутрiшнiх поло-
жень банку.
Результати розгляду питань:
1.1) Обрати лiчильну комiсiю.
1.2) Затвердити порядок проведення загальних зборiв.
2) Затвердити результати укладення договорiв з перши-
ми власниками у процесi приватного розмiщення акцiй 
АТ »IМЕКСБАНК».
3) Затвердити результати приватного розмiщення акцiй 
та звiту про результати приватного розмiщення акцiй 
АТ  «IМЕКСБАНК» двадцять третьої емiсiї.
4) Внести та затвердити змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IМЕКСБАНК».
5) Затвердити у новiй редакцiї внутрiшнє положення 
про Наглядову Раду АТ «IМЕКСБАНК».
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань по-
рядку денного, не було.
Iнiцiювала проведення загальних зборiв Наглядова 
Рада банку.
23.04.2014 відбулись чергові загальні збори. Питан-
ня, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв та по-
рядок проведення загальних зборiв.
2. Звiт Правлiння про пiдсумки роботи за 2013 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради про пiдсумки роботи за 2013 рiк 
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про пiдсумки роботи за 2013 рiк 
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
5. Затвердження звiту зовнiшнього аудиту про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть банку за 2013 рiк.
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi банку за 
2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку i збиткiв банку за 2013 рiк.
8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi банку.
Результати розгляду питань:
1.1) Обрати лiчильну комiсiю.
1.2) затвердити порядок проведення загальних зборiв.
2) Затвердити звiт Правлiння банку за результатами 
дiяльностi у 2013 роцi.

3) Затвердити звiт Наглядової Ради за результатами 
дiяльностi у 2013 роцi.
4) Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї та її висновок за 
рiчним балансом та рiчною фiнансовою звiтнiстю банку 
за 2013 рiк.
5) Затвердити звiт (висновок) зовнiшнього аудитора про 
результати перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 
2013 рiк.
6) Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть за пiдсумками 
дiяльностi АТ «IМЕКСБАНК» за 2013 рiк.
7) Здiйснити розподiл прибутку за 2013 рiк у розмiрi 
20  354 тис. грн. шляхом спрямування його на 
збiльшення резервного фонду АТ «IМЕКСБАНК».
8) Затвердити основнi напрямки дiяльностi банку у 
2014  роцi.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань по-
рядку денного, не було.
14.11.2014 відбулись позачергові загальні збори. 
Питання, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв та по-
рядок проведення загальних зборiв.
2. Про збiльшення статутного капiталу банку шляхом 
приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
3. Про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням 
перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
4. Про затвердження проспекту емiсiї акцiй банку.
5. Про визначення уповноваженого органу банку на вчи-
нення дiй, пов’язаних з приватним розмiщенням акцiй 
банку.
6. Про змiни у складi Ревiзiйної комiсiї.
Результати розгляду питань:
1.1) Обрати лiчильну комiсiю.
1.2) Затвердити порядок проведення зборiв.
2) Збiльшити статутний капiтал АТ «IМЕКСБАНК» на 
суму 150 000 000,00 грн. шляхом проведення в термiн з 
09 лютого 2015 року по 10 березня 2015 року приватно-
го розмiщення акцiй банку 24-ї емiсiї.
3) Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй 
банку двадцять четвертої емiсiї (iз зазначенням перелiку 
осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
4) Затвердити проспект 24 — ї емiсiї акцiй банку.
5) Визначити уповноважений орган банку, якому нада-
ються повноваження щодо прийняття рiшень, пов’язаних 
з приватним розмiщенням акцiй банку.
6) Обрати новий склад Ревiзiйної комiсiї.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань по-
рядку денного, не було.
Iнiцiювала проведення загальних зборiв Наглядова 
Рада банку.

6. Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

II. основні показники  
фінансово-господарської діяльності підприємства

1. основні показники фінансово-господарської діяльності банку 
(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 11378951 11027606
Грошові кошти та їх еквіваленти 598115 812703
Кошти в інших банках 2882 408215
Кредити та заборгованість клієнтів 10296995 9314808
Усього зобов'язань 10012947 9625110
Кошти банків 3437364 3103360
Кошти клієнтів 6307437 6348818
Усього власного капіталу та частка меншості 1366004 1402496
Статутний капітал 1440000 1290000
Чистий прибуток/(збиток) -186269 26553
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-13.6 1.66

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

-13.6 1.66

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“IмеКСБаНК”
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1. ПАТ 2-ГЕ ІМ.ПЕТРОВСЬКОГО 66
2. ПАТ АБ «РАДАБАНК» 57
3. ПАТ АБ «РАДАБАНК» 61
4. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «БУКОВИНА» 78
5. ТОВ АВІСТО КОМПАНІ 52
6. ПАТ АВТО 272
7. ПРАТ АВТОП 86
8. ПРАТ АВТОПОРТ 78
9. ПРАТ АВТОСЕРВІС-АТП 16327 230
10. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГРАФКНИГА» 16
11. ПРАТ АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ «СКОРПІОН» 77
12. ПАТ АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 165
13. ТОВ АГРОПРОДУКТ 292
14. ПАТ АГРОПРОМ ТЕХНІКА 180
15. ПРАТ АГРОПРОМПОСТАЧ 183
16. ЗВАТ АГРОПРОМТЕХНІКА 238
17. ШВАТ АГРОПРОМТЕХНІКА 239
18. ВАТ АГРОРЕМТРАНССЕРВІС 79
19. ПРАТ АГРО-СОЮЗ 78
20. ПРАТ АГРО-СПЕКТР 244
21. ПАТ АГРОФІРМА «ГЮНІВСЬКА» 269
22. ПАТ АГРОФІРМА ЯТРАНЬ 80
23. ВАТ АҐРУС 11
24. ПРАТ АДОРІЯ 138
25. ПАТ АЗОВЗАГАЛЬМАШ 52
26. ПАТ АЗОВМАШ 51
27. ПРАТ АЗОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 134
28. ПРАТ АЙ ДІ ЕМ 151
29. ПРАТ АЙРЕС 162
30. ПАТ АКБ «АРКАДА» 2
31. ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» 127
32. ПАТ АКБ ПІВДЕННИЙ 148
33. ПРАТ АКЗ 259
34. ПРАТ АКТЕОН-Ф 162
35. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 79
36. ПАТ АКЦІОНЕРНО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» 83
37. ПРАТ АЛТЕРРА 162
38. ПРАТ АЛЬТАНА КАПІТАЛ 130
39. ПРАТ АЛЬЦЕСТ 114
40. ТОВ АЛЬЯНС-БУД 240
41. ПРАТ АНТАЛ-ЕКСПЕРТ 181
42. ПАТ АПЕКС-БАНК 158
43. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 241
44. ПРАТ АРИОН-С 162
45. ПАТ АРКСІ 38
46. ПРАТ АРМА-КЛАПАН 277
47. ПАТ АРТЕМ-КОНТАКТ 15
48. ПРАТ АТАМАР 93
49. ПРАТ АТЛЕТИКА ВІВА 319
50. ВАТ АТП – 16351 229
51. ПАТ АТП 11210 229

Річна інформація  
емітента цінних паперів за 2014 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Житомирське вiдкрите акцiонерне то-
вариство «Крок», 04594746, 10006 Житомирська область м.Житомир,  
вул.Героїв Пожежних, 122, (0412) 24-18-94.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: krok.besaba.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство аудиторська фірма 
«Аудит-Ольга», 20425581.

5. Інформація про загальні збори
Загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликались по причині 

проведення процедури ліквідації товариства. Проведення загальних зборів 
для затвердження ліквідаційного балансу планується після завершення 
процедури ліквідації товариства.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

(тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  6554  7848
Основні засоби (за залишковою вартістю)  --  -- 
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  6547  7486
Грошові кошти та їх еквіваленти  7  362
Власний капітал  6486  7836
Статутний капітал  2555  2555
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  3793  -1905
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  68  12
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

-2.77412460  -0.98841030

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

-2.77412460  -0.98841030

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  486640  486640
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 

- -

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

- -

Голова лiквiдацiйної комiсiї ___________ Грищенко Нiла антонiвна

ЖитомиРСЬКе вIдКРите аКЦIоНеРНе товаРиСтво «КРоК»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
52. ПРАТ АТП АВТОБУДМОНТАЖ 233
53. ПРАТ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПЕРСПЕКТИВА-К» 122
54. ПРАТ БАНГ І БОНСОМЕР 122
55. ПАТ БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» 9
56. ПАТ БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 301
57. ПАТ БАНК «ПОРТАЛ» 146
58. ПАТ БАНК АВАНГАРД 94
59. ПАТ БАНК БОГУСЛАВ 25
60. ПРАТ БАРВАПРОМТАРА 315
61. ПАТ БАХЧОВИК 39
62. ПАТ БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД 133
63. ПРАТ БЕАРС 287
64. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 172
65. ЗАТ БЕРДЯНСЬКБУД 232
66. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 134
67. ПАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 262
68. ПАТ БЕРЕЖАНИГАЗ 29
69. ПРАТ БЕРЕЗАНСЬКИЙ 258
70. ПРАТ БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 314
71. ПАТ БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЯ 211
72. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ» 164
73. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ» 226
74. ТОВ БІЛГОРОД ІНВЕСТ 18
75. ВАТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ХЛАДОКОМБІНАТ 42
76. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВЕЛЕКТРОРЕМОНТ 313
77. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 199
78. ПРАТ БІОФАРМА 122
79. ТОВ БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП 286
80. ПАТ БМ БАНК 23
81. ПРАТ БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 160
82. ПАТ БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 178
83. ПАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД (БЕКЗ) 149
84. ПАТ БОРТНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОСЕРВІС» 319
85. ПАТ БТА БАНК 175
86. ПАТ БУДДЕТАЛЬ 88
87. ПРАТ БУДДЕТАЛЬ 1 163
88. ТОВ БУДЖИТЛОСТАНДАРТ 211
89. ПАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 1 98
90. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 138
91. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 33 99
92. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 53 126
93. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО–ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» 26
94. ПРАТ БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-2 17
95. ПАТ БУДМАТЕРІАЛИ 67
96. ПРАТ БУДСЕРВІС 259
97. ТОВ БУДСЕРВІС-ЦЕНТР 273
98. ПРАТ БУРОВА КОМПАНІЯ ГОЛДЕН ДЕРРІК 39
99. ПРАТ ВАДЕС 162

100. ПРАТ ВАДЕС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ 162
101. ПРАТ ВАП-АСИСТАНС 260
102. ПАТ ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ 317
103. ПРАТ ВАСІЩЕВО 163
104. ПАТ ВГП 117
105. ПАТ ВГП 197
106. ПАТ ВЕЛИКА КРУЧА 138
107. ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 250
108. ПАТ ВЕПР 151
109. ПАТ ВЕПР 153
110. ПРАТ ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 16
111. ПАТ ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК 19
112. ПАТ ВИДУБИЧІ 273
113. ПРАТ ВИНОГРАДАР 41
114. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ДОГОВІРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «АСОЦІАЦІЯ «ПІВДЕННА» 66
115. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» 81
116. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ХЕРСОНВИНПРОМ» 53
117. ПРАТ ВИШНЕВЕ 320
118. ПРАТ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 314
119. ВАТ ВІДЕОТЕХНІКА 150
120. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧО РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 99
121. ПАТ ВІНТЕР 255
122. ПРАТ ВІТЯЗЬ 247
123. ЗАТ ВКВ 233
124. ПРАТ ВОДАН 247
125. ПРАТ ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 68
126. ПРАТ ВОТУМ 304
127. ПАТ ВСЕСВІТ 229
128. ПРАТ ГЕОПОЛІС 133
129. ПАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ» 310
130. ПРАТ ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАВОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ПРОДОВОЛЬЧОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
131

131. ПАТ ГОРОДОЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 65
132. ПРАТ ГОСПТОВАРИ 319
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
133. ПАТ ГОТЕЛЬ «МИР» 253
134. ПРАТ ГОТЕЛЬ ЖОВТНЕВИЙ 29
135. ПРАТ ГОТЕЛЬ НА РЕВОЛЮЦІЙНІЙ 293
136. ПРАТ ГОЩАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 318
137. ПАТ ГРАНІТИ УКРАЇНИ 324
138. ПАТ ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 320
139. ТОВ ГРУПА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ 291
140. ПАТ ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ 118
141. ПРАТ ДЕКО 321
142. ПРАТ ДЕКОРАТИВНІ - КУЛЬТУРИ 318
143. ПАТ ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ 147
144. ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ 21
145. ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ 164
146. ПАТ ДЖИ ПІ АЙ-ІНВЕСТ 129
147. ПАТ ДЗВІНКОВЕ 166
148. ЗАТ ДИКАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ «ПРОМІНЬ» 307
149. ТОВ ДІАРА 270
150. ПРАТ ДІЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 17
151. ПРАТ ДНІПРО 93
152. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» 53
153. ПРАТ ДНІПРОВУД 181
154. ПАТ ДНІПРОЕЛЕКТРОМАШ 55
155. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246 251
156. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11255 230
157. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 254
158. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ 58
159. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ 84
160. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ 85
161. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «ВЕСНА» 113
162. ПРАТ ДОІРЕА 64
163. ПРАТ ДОНЕЦЬКИЙ БУДПРОЕКТ 182
164. ПРАТ ДОРІС 168
165. ПАТ ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД 243
166. ПАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД 281
167. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 190
168. ПАТ ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 95
169. ПРАТ ДУБНОБУДМАТЕРІАЛИ 169
170. ПРАТ ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ 43
171. ВАТ ЕЛЕКТРОКЕРАМІКА 186
172. ПАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» 257
173. ПАТ ЕЛЕКТРОПРИЛАД 37
174. ПАТ ЕЛІТА 186
175. ПРАТ ЕМАЛЬХІМПРОМ 324
176. ПРАТ ЕНВІЖН-АКТИВИ 151
177. ПРАТ ЕНВІЖН-УКРАЇНА 151
178. ПАТ ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» 160
179. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ХОЛДИНГ 295
180. ПАТ ЕНЕРГІЯ 293
181. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 312
182. ПРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ 295
183. ПРАТ ЕРЛАН 46
184. ПРАТ ЕСКО-РІВНЕ 318
185. ТОВ ЕСУ 294
186. ПАТ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 144
187. ПРАТ ЄВРОШПОН-СМИГА 318
188. ПРАТ ЖИТИЧІ 246
189. ПАТ ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО 172
190. ПРАТ ЖИТОМИРЦУКОР 154
191. ПРАТ ЖИТОМИРЦУКОР 154
192. ПАТ ЖЛК-УКРАЇНА 12
193. ПАТ ЗАВОД «АРТЕММАШ» 15
194. ПАТ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН» 308
195. ПАТ ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ» 196
196. ПАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ» 82
197. ПАТ ЗАВОД «ТОЧМАШ» 136
198. ПРАТ ЗАВОД КРУПНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН 316
199. ПАТ ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 306
200. ПАТ ЗАВОД ПРОМИСЛОВОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ 316
201. ПАТ ЗАВОД СПЕЦБЕТОН 168
202. ПАТ ЗАЛІЩИКИГАЗ 30
203. ПАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ 25
204. ВАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО 13
205. ПАТ ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ 260
206. ПРАТ ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТБУД 232
207. ПАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 205
208. ПАТ ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 321
209. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ 252
210. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 227
211. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 228
212. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» 36
213. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 184
214. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 4
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
215. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3 263
216. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5 264
217. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1 265
218. ПРАТ ЗАПСИСТЕМАВТОМАТИКА 271
219. ПРАТ ЗАСІЛЬСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 250
220. ПРАТ ЗБАРАЗЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ 226
221. ПАТ ЗБОРІВГАЗ 31
222. ВАТ ЗБОРІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 10 238
223. ПАТ ЗВ’ЯЗОКПРОМ 230
224. ПРАТ ЗЕВС КЕРАМІКА 325
225. ПАТ ЗЛАТОБАНК 192
226. ПАТ ЗНВКІФ «СТОКВЕЛ КАПІТАЛ» 145
227. ПРАТ ЗОЛОТИЙ КАРАВАЙ 53
228. ПРАТ ЗОЛОТИЙ КОЛОС 55
229. ПАТ ІВАНІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 232
230. ПРАТ ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» 38
231. ПАТ ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС 43
232. ПАТ ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 42
233. ПАТ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА 239
234. ПАТ ІМЕКСБАНК 50
235. ПРАТ ІМПУЛЬС 164
236. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС» 181
237. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРИМОР’Є- ІНВЕСТ» 302
238. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРИМОР’Є- ІНВЕСТ» 302
239. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РЕГІОН-КАПІТАЛ» 162
240. ПРАТ ІНДАСТРІАЛ МЕДІА НЕТВОРК 208
241. ПРАТ ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР «ТРАНСЗВУК» 203
242. ПАТ ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ» 177
243. ПРАТ ІНСТИТУТ «СУМИПРОЕКТ» 295
244. ПРАТ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 145
245. ПРАТ ІНСТИТУТ КРАСИ 325
246. ПРАТ ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК 56
247. ПРАТ ІНЮРПОЛІС 302
248. ПРАТ ІСКРА –ЛАНІО 53
249. ПРАТ КАБЕЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА СИСТЕМА 232
250. ТДВ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 294
251. ПРАТ КАНІВРИБА 63
252. ПРАТ КАНІВРИБА 63
253. ПРАТ КАРБОН 225
254. ПАТ КАРЛІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 299
255. ПРАТ КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ 230
256. ПРАТ КАРТЕЛЬ 122
257. ПРАТ КАТП-1028 17
258. ПАТ КВАЗАР 210
259. ПАТ КВАНТОР 226
260. ПАТ КИЇВВОДОКАНАЛ 22
261. ПРАТ КИЇВМАШПОСТАЧЗБУТ 22
262. ПАТ КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ 163
263. ПАТ КИЇВОБЛЕНЕРГО 200
264. ПАТ КИЇВПРОЕКТ 207
265. ПРАТ КИЇВРЕСУРСПОСТАЧ 17
266. ПАТ КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА 298
267. ПАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ» 302
268. ПАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМТВО 13054 46
269. ПАТ КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ 276
270. ПАТ КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ 277
271. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 6
272. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ» 169
273. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД» 324
274. ПАТ КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД 230
275. ПАТ КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД 260
276. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД 27
277. ПАТ КИЇВЦЕМЕНТ 141
278. ПАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 155
279. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МАШТЕХКОМПЛЕКС 268
280. ПАТ КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» 56
281. ПРАТ КОБОС 30
282. ПАТ КОЖУХІВСЬКЕ 313
283. ПАТ КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 233
284. ПРАТ КОЛІБРІ 252
285. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 81
286. ПАТ КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА» 20
287. ПАТ КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА» 20
288. ПРАТ КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ» 49
289. ПРАТ КОМПАНІЯ 2С 295
290. ПРАТ КОМПАНІЯ ЕНЗИМ 130
291. ТОВ КОМПАНІЯ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 286
292. ПРАТ КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ 240
293.  КОМПАНІЯ ЛІФАЗА ЛІМІТЕД (LІFAZA LІMІTED) /ПАТ»ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» 25
294. ТОВ КОМПАНІЯ ПО ТОРГІВЛІ 292
295. ТОВ КОМФОРТ-СЕРВІС-ГРУП 285
296. ПАТ КОНОТОПМ’ЯСО 126
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
297. ПАТ КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 44
298. ПРАТ КОРІС УКРАЇНА 114
299. ПАТ КОРОСТЕНСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 300
300. ВАТ КОРОСТИШІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 170
301. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР 174
302. ПРАТ КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ 325
303. ПАТ КОСТРИЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 325
304. ПАТ КОСТЯНТИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11409 256
305. ПАТ КОТОВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 173
306. ПРАТ КП «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» 171
307. ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД «КОНДИЦІОНЕР» 288
308. ПАТ КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД 320
309. ПРАТ КРЕДЕРІ ГРУП 304
310. ПАТ КРЕМЕНЕЦЬГАЗ 34
311. ПРАТ КРЕМЕНЧУКНАФТОХІМРЕМБУД 325
312. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 17 99
313. ПРАТ КРИВОРІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 68
314. ТОВ КРИМБУДІНВЕСТ 234
315. ВАТ КРОК 104
316. ТОВ КРУЇЗ ДЕЛЮКС 292
317. КТ «ЖЕЛЄВ С.С. І КОМПАНІЯ» КОМИШ-ЗОРЯНСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА» 233
318. КТ «ЖЕЛЄВ С.С. І КОМПАНІЯ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА» 233
319. ПАТ ЛАКТІС 252
320. ПРАТ ЛАН 88
321. ПРАТ ЛАНОВЕЦЬКЕ СПЕЦАТП-1904 86
322. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІЙ» 296
323. ПРАТ ЛІЗИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 206
324. ТОВ ЛІЗИНГ ІТ-СПВ 213
325. ПРАТ ЛІКТРАВИ 169
326. ПРАТ ЛІСОХІМІК 65
327. ПРАТ ЛІСОХІМІК 77
328. ТОВ ЛОГІСТИК-АГРО 213
329. ПАТ ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО 167
330. ДТГО ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 280
331. ПРАТ ЛЬВІВСЬКА ПЕРО-ПУХОВА ФАБРИКА 295
332. ПРАТ МАГАЗИН 1715 ГОСПТОВАРИ 181
333. ЗАТ МАГІСТРАЛЬ 2002 297
334. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР» 234
335. ПАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 71
336. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 32
337. ПРАТ МЕГА-РЕСУРС 323
338. ПРАТ МЕЛІОРАТОР 136
339. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №4 269
340. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР 235
341. ПАТ МЕНА ПАК 31
342. ПРАТ МЕТАЛ ТА ЯКІСТЬ 232
343. ПРАТ МЕТАЛІСТ-БУДМЕТАЛКОНСТРУКЦІЯ 319
344. ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 73
345. ПРАТ МЕТЛАЙФ 25
346. ПРАТ МЕТЛАЙФ 35
347. ПРАТ МЕТРОБУД 21
348. ПАТ МИКОЛАЇВБУДТРАНС 258
349. ПРАТ МИКОЛАЇВМОЛПРОМ 250
350. ПРАТ МИКОЛАЇВОБЛАГРОТЕХ 240
351. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУДНОКОМПЛЕКТ» 259
352. ПРАТ МИРГОРОДКУРОРТ 46
353. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ 93
354. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ 18
355. ПРАТ М-ІНВЕСТ 241
356. ПРАТ МІРАДЕМ ГРУП 304
357. ПАТ МЛИБОР 139
358. ПАТ МЛИБОР 153
359. ПРАТ МОБІЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БМУ №87 «АНТИСЕПТИК» 180
360. ПРАТ МОДА-СЕРВІС 12
361. ПАТ МОНАСТИРИСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 72
362. ПРАТ МОНОМАХ 5
363. ПРАТ МОСТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ-3 136
364. ПАТ МОТОР СІЧ 7
365. ПАТ МОТОР-БАНК 262
366. ПАТ МОТОР-БАНК 268
367. ПРАТ М-СЕРВІС 152
368. ПРАТ М-СЕРВІС 202
369. ПАТ НАДЄЖДА 174
370. ПРАТ НАДЗБРУЧАНСЬКЕ 72
371. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» 180
372. ВАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» 61
373. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО РАДІЙ 204
374. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 23
375. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СКЛОПЛАСТИКІВ І ВОЛОКНА 171
376. ПАТ НАФТОГАЗ УКРАЇНИ 137
377. ПРАТ НАФТОПОЛ УКРАЇНА 180
378. ПРАТ НВО «АГРОКОМПЛЕКС» 114



№81, 29 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

109

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
379. ПРАТ НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 177
380. ПРАТ НИВА 157
381. ПАТ НІЖИНБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 240
382. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ 67
383. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД 285
384. ПАТ НОВОВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ 272
385. ПАТ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ 18
386. ПАТ НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 19
387. ВАТ НОВОСІЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 239
388. ПАТ НПО ДНІПРОПРЕС 68
389. ПАТ ОTАВА 83
390. ПРАТ ОБ’ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ 62
391. ПРАТ ОБЛПРОДКОНТРАКТ 74
392. ПАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 113
393. ПАТ ОБЛШЛЯХРЕМБУД 279
394. ПАТ ОВРУЦЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ 244
395. ПАТ ОВРУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 244
396. ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ 17
397. ПРАТ ОДЕСАГРОШЛЯХБУД 38
398. ТОВ ОДЕСАЕЛЕКТРОМАШ 203
399. ДП ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 138
400. ТОВ ОДЕСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 198
401. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 16
402. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ 159
403. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ 187
404. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ 198
405. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 39
406. ПРАТ ОЛВІСС СВ 177
407. ПРАТ ОЛЕКСІЇВСЬКЕ 66
408. ПРАТ ОМЕГА 241
409. ПАТ ОМІКРОН 271
410. ПРАТ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 53
411. ПАТ ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 266
412. ПАТ ПАВЛОГРАДХІММАШ 242
413. ПРАТ ПАВЛОГРАДХЛІБ 73
414. ПРАТ ПАС І КО 137
415. ПРАТ ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ 261
416. ДП ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ 281
417. ДТГО ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ 300
418. ПАТ ПІВНІЧНО-СХІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 199
419. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 63
420. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІНТЕРВИБУХПРОМ» 129
421. ПАТ ПІДСТЕПНЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 77
422. ПАТ ПІОНТЕКС 139
423. ПРАТ ПІРО-ШОУ 17
424. ПРАТ ПЛАСКЕ 278
425. ПРАТ ПЛАСТМОДЕРН 81
426. ПАТ ПЛЕМЗАВОД ВАСИЛІВКА 161
427. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «БОРТНИЧІ» 121
428. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК «СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ» 88
429. ПРАТ ПЛУТОН 256
430. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «БУЧАЧГАЗ» 191
431. ПРАТ ПОБУТОВИК 316
432. ПРАТ ПОБУТПОСЛУГИ 245
433. ПАТ ПОЛІССЯХЛІБ 56
434. ПАТ ПОЛІССЯХЛІБ 69
435. ПРАТ ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 287
436. ЗАТ ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ 154
437. ПАТ ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС 14
438. ПРАТ ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ 41
439. ПАТ ПОЛТАВАРИБГОСП 183
440. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНО-ЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП 290
441. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА 53
442. ПРАТ ПРІОКОМ 142
443. ПАТ ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА» 76
444. ПРАТ ПРОЕКТНО - ВИШУКУВАЛЬНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «ДОНЕЦЬКИЙ ПРОЕКТБУДІНДУСТРІЯ» 241
445. ВАТ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ» 243
446. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦБУРБУД» 297
447. ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК 28
448. ПРАТ ПРОМІНЬ-1 46
449. ВАТ ПРОСЯНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 74
450. ПАТ ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» 277
451. ПРАТ РАЙАГРОБУД 225
452. ПРАТ РАЙКОМУНГОСП 173
453. ЗАТ РБД № 4 198
454. ПАТ РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА 315
455. ПРАТ РЕВЕНЬ 72
456. ПАТ РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ 290
457. ПАТ РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА 170
458. ПАТ РЕМБУД 80
459. ПРАТ РЕМДЕТАЛЬ 55
460. ПРАТ РЕМДЕТАЛЬ 78
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
461. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50 244
462. ВАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ «ТЕРНОПІЛЬРЕМБУД» 238
463. ПРАТ РЕМСПЕЦПРОЕКТСЕРВІС 181
464. ПРАТ РЕМСПЕЦПРОЕКТСЕРВІС 294
465. ПАТ РЕНІЙСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 273
466. ПРАТ РЕСТОРАН «ГРАДЕЦЬКИЙ» 117
467. ТОВ РІВЕНЬ ЛТД 169
468. ПРАТ РІВНЕАВТОШЛЯХБУД 169
469. ПРАТ РІВНЕ-БОРОШНО 169
470. ПРАТ РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД 86
471. ПРАТ РІВНЕНСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 69
472. ПАТ РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА 254
473. ПАТ РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 318
474. ПРАТ РОСИЧІ 304
475. ПАТ РОССАВА 191
476. ТОВ РТЦ «БОРИСПІЛЬ» 49
477. ТОВ САНАТОРІЙ «БОРИСФЕН» 52
478. ПАТ САРНЕНСЬКА ПМК-81 69
479. ПАТ САРНЕНСЬКА ПМК-81 84
480. ПАТ САРНИФАРМАЦІЯ 70
481. ПРАТ САТП-1404 249
482. ПАТ СВІТ 267
483. ПАТ СВІТЛОФОР 75
484. ПРАТ СЕНЧАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 41
485. ПРАТ СЕРВІСНАФТОГАЗ 267
486. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ «ОРГХІМ» 303
487. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД 64
488. ПРАТ СІЛЬБУД 183
489. ПРАТ СІЛЬГОСПТЕХНІКА 318
490. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДМИТРІВКА» 267
491. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕЛЕКЦІЯ - ПЛЕМРЕСУРСИ» 246
492. ТОВ СІРІУС 17
493. ПРАТ СІТІ-МАРКЕТ 68
494. ПРАТ СКІФ-АВТО 259
495. ПРАТ СКІФ-АВТО 315
496. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДФАРФОР» 227
497. ПАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ ІЗОЛЯТОРІВ 135
498. ПАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 289
499. ПАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 299
500. ПАТ СМАРТБАНК 97
501. ПАТ СМАРТБАНК 179
502. ПРАТ СМАРТ-ХОЛДИНГ 24
503. ПРАТ СМІЛА-АГРОПРОМСЕРВІС 164
504. ПРАТ СОЛОМЕНКА 114
505. ПАТ СОФІЯ 143
506. ПРАТ СОФІЯ-ГРАНІТ 180
507. ПРАТ СОФОС 304
508. ПРАТ СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 225
509. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 1 84
510. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 564 233
511. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «ТУНЕЛЬБУД» 240
512. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №8 «МОНОЛІТБУД» 225
513. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА-

РЕСТАВРАЦІЯ»
163

514. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «В.В.ІМПЕКС» 181
515. ПРАТ СТАВИЩЕНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 146
516. ПРАТ СТАРИЙ ХРЕЩАТИК 304
517. ПРАТ СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 88
518. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» 73
519. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАЛИЦЬКА» 99
520. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГУТА-УКРАЇНА» 197
521. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» 17
522. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРО» 72
523. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗЛАГОДА» 48
524. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» 60
525. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» 180
526. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» 320
527. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» 228
528. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОМИСЛОВА» 8
529. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ» 182
530. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ» 134
531. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ» 56
532. ПАТ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» 228
533. ПРАТ СТРОЙ ІНТЕРН 60
534. ПРАТ СТРОЙАВТОСЕРВИС 314
535. ПАТ СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» 47
536. ПАТ СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» 48
537. ПАТ СУМИ-АВТО 40
538. ПАТ СУМИГАЗ 87
539. ПРАТ СУМИСОРТНАСІННЄОВОЧ 209
540. ПРАТ СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» 98
541. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ» 280



№81, 29 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

111

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
542. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 303
543. ПРАТ ТАРА 325
544. ТОВ ТД АЛІАНС-МЄДІА 51
545. ПАТ ТЕРНОПІЛЬАВТОГОСП 235
546. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬКНИГА 74
547. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬПЛЕМСЕРВІС 246
548. ВАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ТЕКСТЕРНО» 284
549. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС» 269
550. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР 145
551. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ «ТОРГТЕХНІКА» 226
552. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЧНА АГРАРНА КОМПАНІЯ ОБ‘ЄДНАНА 197
553. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЯ 169
554. ПРАТ ТІЗ-ТОПАЗ 151
555. ПАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР 282
556. ПРАТ ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ЮЖНИЙ» 233
557. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЦУМ» 181
558. ПАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» 38
559. ПАТ ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН 70
560. ПРАТ ТОРІН 321
561. ПАТ ТРАНС-ОБОЛОНЬ 36
562. ПАТ ТРАНС-ОБОЛОНЬ 41
563. ПРАТ ТРАНСПОРТ 39
564. ВАТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА «ОДЕСТРАНСБУД» 42
565. ПРАТ ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД АГ 81
566. ПАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6 237
567. ПРАТ ТРОСТЯНЕЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15946 45
568. ВАТ ТУРБОАТОМ 20
569. ПАТ УЖГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12107 179
570. ПРАТ УКРАВТОМАТИКА 245
571. ПРАТ УКРАГРО 181
572. СГПРАТ УКРАЇНА 248
573. ПРАТ УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ 37
574. ПАТ УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АВІАПОСТАЧ» 10
575. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ 140
576. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 99
577. ПРАТ УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА 297
578. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 117
579. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА 129
580. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН 21
581. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК 305
582. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК 311
583. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ПРОЕКТНО-РОЗВІДУВАЛЬНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З МЕЛІОРАТИВНОГО І 

ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА
166

584. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 313
585. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕБЛІВ 5
586. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОБ'ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ» 323
587. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 182
588. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОМИСЛОВОМУ ТА САНІТАРНОМУ ОЧИЩЕННЮ ГАЗІВ 230
589. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 62
590. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЇ ТА НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ 99
591. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 128
592. ПАТ УКРБАКАЛІЯ 249
593. ПАТ УКРВТОРЧОРМЕТ 167
594. ПРАТ УКРЕКСКАВАЦІЯ 147
595. ПРАТ УКРЕНЕРГОТРАНС 68
596. ТОВ УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС 286
597. ПАТ УКРЗАХІДВУГЛЕБУД 54
598. ПРАТ УКРІНПРО 130
599. ПАТ УКРНАФТОХІМПРОЕКТ 89
600. ПАТ УКРНАФТОХІМПРОЕКТ 213
601. ПАТ УКРПЛАСТИК 115
602. ПРАТ УКРПРОМ-СЕРВІС 325
603. ПРАТ УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 152
604. ПАТ УКРСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 60
605. ПАТ УКРСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 75
606. ПАТ УКРСПЕЦРЕЗЕРВ 130
607. ПАТ УКРТРАНСГАЗ 307
608. ПРАТ УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА 128
609. ПАТ УНАВСЬКЕ 143
610. ПРАТ УНДІ «УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА» 44
611. ПРАТ УНІВЕРСАМ № 16 319
612. ПРАТ УНІВЕРСИТЕТ ВІЙСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ 94
613. ПАТ УНІКОМБАНК 123
614. ПАТ УНІКОМБАНК 124
615. ПАТ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА «УКРВОДБУД» 178
616. ПРАТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ - «СЕРВІС» 325
617. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА «ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД» 256
618. ПРАТ УФІЮК 94
619. ПРАТ ФАБРИКА МРІЯ 170
620. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 241
621. ПРАТ ФАРМАЦІЯ-2000 99
622. ПРАТ ФАРУС 304
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
623. ПУАТ ФІДОБАНК 45
624. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУПУТНИК» 98
625. ПАТ ФІНБАНК 131
626. ПАТ ФІНБАНК 309
627. ПРАТ ФІНІНВЕСТГРУП 304
628. ПРАТ ФІРМА «ХОЗІМПЕКС» 203
629. ПРАТ ФК СОКРАТ 21
630. ПРАТ ФОРМУЛА 2000 53
631. ПРАТ ФУРШЕТ 12
632. ПРАТ ХАННЕР ІНВЕСТ 130
633. ПАТ ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 253
634. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16355 247
635. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ХІМІК» 114
636. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 233
637. ПАТ ХЕРСОНРИБГОСП 247
638. ПАТ ХЕРСОНРИБГОСП 248
639. ПАТ ХЕРСОНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 232
640. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 245
641. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРИЛАД» 251
642. ПАТ ХІМВОЛОКНО ПРОЕКТ 122
643. ПАТ ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ 322
644. ПРАТ ХІМЧИСТКА 185
645. ПРАТ ХЛІБОЗАВОД «ЗАЛІЗНИЧНИК» 96
646. ПАТ ХОУМВОРЛД 132
647. ПРАТ ЦЕНТР КОРПОРАТИВНИХ РІШЕНЬ 163
648. ПАТ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ «НОРМА» 71
649. ПРАТ ЦЕНТР СВІТЛО 8
650. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДЗЕРЖИНСЬКА» 21
651. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МАЯК» 49
652. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МАЯК» 51
653. АТЗТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 297
654. ПРАТ ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД 53
655. ПАТ ЦЮРУПИНСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ 249
656. ПАТ ЧЕРВОНА ЗІРКА 97
657. ПАТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 247
658. ВАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЕМАЛЬЗАВОД «КАРПАТИ» 82
659. ПАТ ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ 317
660. ПАТ ЧЕРНІГІВАВТОТРАНС 234
661. ПАТ ЧЕРНІГІВРАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 27
662. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКА БАЗА «СПОРТТОВАРИ» 276
663. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 274
664. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 275
665. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ» 287
666. ПАТ ЧОНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 291
667. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 26
668. ПАТ ЧОРТКІВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОПРОМТЕХНІКА» 74
669. ПАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 237
670. ПРАТ ШАЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 169
671. ТДВ ШВЕЙНО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ДНІПРО» 67
672. ПРАТ ШЛЯХБУД 319
673. ВАТ ШЛЯХМАШ 279
674. ПРАТ ЮГТРАНСАВТО 250
675. ПАТ ЮЖНЕРУДПРОМ 82
676. ПАТ ЮЖНИЙ 189
677. ТОВ ЮНАЙТЕД КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД 49
678. ПРАТ ЮНІКОН 5
679. ПРАТ ЮРБУДПРОЕКТ 319
680. ПАТ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ 62
681. ПРАТ ЮРФІНІНВЕСТ 162

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: 1 600 
За мов лен ня № 15076/1
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
28.04.2015 р. 


