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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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр
нКцпфр відновила,  

зупинила, скасувала обіг цінних паперів
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних пат «Скандинавіан Хаус» (01023, м. Київ, 
вул. Шота Руставелі, 38-Б, код за ЄДРПОУ: 33785691) на 
зупинення обігу акцій ПАТ «Скандинавіан Хаус» у зв’язку 
з перетворенням у ТОВ «Скандинавіан Хаус», зупинено 
обіг акцій ПАТ «Скандинавіан Хаус» — розпорядження 
№35-Кф-З від 19 лютого 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, Рішення Комісії від 18.02.2016 року та 
на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із зміна-
ми), відповідно до документів, наданих ВАТ «Свалявське 
ремонтно-транспортне підприємство» (адреса: 89300, 
Закарпатська область, м. Свалява, вул. Августина Воло-
шина, 134, код за ЄДРПОУ: 03741961 на скасування реє-

страції випуску акцій ВАТ «Свалявське ремонтно-
транспортне підприємство», у зв’язку з перетворенням в 
ТДВ «Свалявське ремонтно-транспортне підприємство», 
скасовано реєстрацію випуску акцій ват «Свалявське 
ремонтно-транспортне підприємство». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ВАТ «Свалявське ремонтно-
транспортне підприємство» від 13 жовтня 1998 року 
№ 67/07/1/98, видане Закарпатським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку (дублікат свідоцтва видано 09.09.2014 року За-
хідним територіальним управлінням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку ), анульовано – роз-
порядження № 35-Кф-С-а від 18 лютого 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. глави 1 розділу ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року № 2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
ТОВ «Готельно-Розважальний комплекс «Столиця», 
02160, м. Київ, проспект Возз’єднання 7-А, кім. 710, іден-
тифікаційний код юридичної особи: 32588614, на скасу-
вання реєстрації випуску облігацій у зв’язку з погашенням 
облігацій серії В, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
серії В тов «Готельно-розважальний комплекс «Сто-
лиця». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «Готельно-Розважальний комплекс «Столиця» від 
18 грудня 2015 року №155/2/15-з, видане Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 22-Кф-С-о від 19 лютого року.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі пункту 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948, та відпо-
відно до документів, отриманих від ТОВ «Міні-Макс», 
61145, м. Харків, вул.. Космічна, 12, код за ЄДРПОУ: 
25183697, на скасування реєстрації випуску облігацій у 
зв`язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій серії «А» тов «міні-макс». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій серії «А» ТОВ «Міні-
Макс» від 10.05.2012 року №106/2/12, видане 
10.09.2012 року Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 19-Кф-С-о від 19 лютого 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, на підставі пункту 4 глави 1 розділу 
ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28  січня 2014 року за №171/24948, та відповідно до до-
кументів, отриманих від ТОВ «Міні-Макс», 61145, м. Хар-
ків, вул.. Космічна, 12, код за ЄДРПОУ: 25183697, на ска-
сування реєстрації випуску облігацій у зв`язку з погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії 
«В» тов «міні-макс». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій серії «В» ТОВ «Міні-Макс» від 10.05.2012 року 
№107/2/12, видане 10.09.2012 року Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 20-Кф-С- о від 19 лютого 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-

ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі пункту 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948, та відпо-
відно до документів, отриманих від ТОВ «Міні-Макс», 
61145, м. Харків, вул. Космічна, 12, код за ЄДРПОУ: 
25183697, на скасування реєстрації випуску облігацій у 
зв`язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій серії «С» тов «міні-макс». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій серії «С» ТОВ «Міні-Макс» 
від 10.05.2012 року №108/2/12, видане 10.09.2012 року 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 21-Кф-С-о від 19 лю-
того 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердже-
ного рішенням Комісії від 27.12.13 р № 2998, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.01.14р. за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до документів, отриманих від 
ТОВ «Проект майстер», код за ЄДРПОУ: 32556179, 01133, 
м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, на скасування реєстрації ви-
пуску облігацій серії «N» у зв’язку з погашенням, скасовано 
реєстрацію випуску облігацій тов «проект майстер» се-
рії «N». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «Проект майстер» серії «N» від 23.07.2009р. №211/2/09, 
видане 11.02.2011р. Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 18-Кф-С-о від 19 лютого 2016 року.

22.02.2016 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

При опублікуванні у газеті «Відомості Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку» № 35 від 22.02.2016 інформації стосовно про-
ведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного това-
риства «Кременчуцький завод металевих виробів», яке відбудеться 
25.03.2016, була допущена технічна помилка, а саме: в таблиці Основні 
показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КрЗМВ» період звітній 

(2014), слід читати — період звітній (2015).

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

директор пат «КрЗмв»        (підпис)        о.І. нікіфоров  22.02.2016

публІчне аКцІонерне товариСтво 
«КременчуцьКий Завод металевиХ виробІв»

приватне аКцIонерне товариСтво 
«виробниче пIдприЄмСтво «твIн-друК»

 (код 23454034), що знаходиться за адресою:61172, м.Харкiв,  
вул.Роганська,буд.149 повідомляє, що під час власної перевірки інформа-
ції емітента цінних паперів, що опубліковано в офіційному друкованому ви-
данні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» №34 від 19.02.2016р. було виявлено 
помилкову (недостовірну) інформацію в частині адреси власної сторінки 
Товариства в мережі інтернет. Решта інформації є вірною. Тому Товариство 
спростовує опубліковану інформацію в частині адреси власної сторінки То-

вариства в мережі інтернет та оприлюднує вірну адресу власної сторінки, а 
саме:Спростовується наступна недостовірна інформація: «6.Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://mail.twin-druck.com/». Вірна інформація: 
«6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://labelcap.com.ua/». Особа, зазна-
чена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством: Голова правління 
бартишев а.в. 22.02.2016.
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повІдомлення  
про проведення рІчниХ ЗаГальниХ ЗборІв аКцІонерІв 

публІчноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«ренІйСьКий м’яСоКомбІнат»

Повне найменування та 
місцезнаходження 
товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕ-
НІЙСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», 68800, Одесь-
ка область, Ренійський район, м. Рені, 
вул. Весела, 56.

Дата, час та місце (із 
зазначенням номера 
кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути 
акціонери) проведення 
загальних зборів

28 березня 2016 року, 09:00 год. 68800, 
Одеська область, Ренійський район, м. Рені, 
вул. Весела, 56, перший поверх адміністра-
тивної будівлі, приміщення їдальні №б/н.

Час початку і закінчення 
реєстрації акціонерів для 
участі у загальних зборах

Початок реєстрації акціонерів о 08:30.
Закінчення реєстрації акціонерів о 08:50.

Дата складення переліку 
акціонерів, які мають 
право на участь у 
загальних зборах

21.03.2016 року

Перелік питань, що 
виносяться на 
голосування

1. Обрання робочих органів загальних зборів 
акціонерів. Прийняття рішеннь з питань по-
рядку (регламенту) проведення загальних 
зборів акціонерів Товариства. 
2. Звіт виконавчого органу Товариства.
3. Звіт наглядової ради Товариства.
4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) Товари-
ства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту наглядової ради, звіту виконавчого ор-
гану, звіту ревізійної комісії (ревізора).
6. Затвердження висновків ревізійної комісії 
(ревізора) за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності товариства за ре-
зультатами фінансового року. 
7. Затвердження річного звіту товариства.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства.
9. Обрання (переобрання) Наглядової Ради 
Товариства.
10. Обрання (переобрання) Ревізійної комісії 
Товариства

Порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами, 
з якими вони можуть 
ознайомитися під час 
підготовки до загальних 
зборів.

З документами (матеріалами) до порядку 
денного, під час підготовки до загальних збо-
рів, можливо ознайомитись за адресою: 
68800, Одеська область, Ренійський район, 
м. Рені, вул. Весела, 56, кабінет Директора; 
посадова особа товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – заступник головного бухгалтера 
ПАТ «РМК» Шкільнюк Євгенія Олександрівна.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціоне-
рів – документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) 
та належним чином оформлену довіреність. 

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

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 4084 4189
Основні засоби 832 967
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3176 2845
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 23 253
Нерозподілений прибуток 53 121
Власний капітал - -
Статутний капітал 35 35
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) 53 121
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19885 19885
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 27 47

директор 
пат «ренІйСьКий м’яСоКомбІнат»      усамов алман алійович

публІчне аКцІонерне товариСтво 
«КременчуцьКий Завод дороЖнІХ 

маШин»
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться  

30 березня 2016 року о 16-ій годині у приміщенні інженерно-
лабораторного корпусу (II поверх, зала засідань №1) за адресою: 
м. Кременчук, вул.60 років Жовтня,4.

порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську ді-

яльність Товариства у 2015 році та основні напрямки його діяльності 
у 2016 році.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирі-

шення питання про виплату дивідендів за 2015 рік.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. На-
дання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здій-
снення його державної реєстрації.

7. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори ак-
ціонерів Товариства.

8. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду 
Товариства.

9. Затвердження нової редакції Положення про Правління Товари-
ства.

10. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію 
Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складаєть-
ся станом на 24 годину 24 березня 2016 р. Реєстрація учасників збо-
рів з 14-00 до 15-40.

Для участі у зборах при собі потрібно мати паспорт або інший до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати 
паспорт і довіреність на право участі у зборах, засвідчену відповідно 
до чинного законодавства України.

На зборах не обов’язково бути присутнім особисто. Довіреність, 
що Ви оформили раніше, дійсна і в 2016 році.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна 
ознайомитися у секретаря корпоративного (в робочі дні, з 8 до  
17–ї години, каб.205, інженерно-лабораторний корпус, вул. 60 років 
Жовтня,4).

Пропозиції щодо питань порядку денного надаються секретарю 
корпоративному в письмовій формі , тел. (0536) 76-51-11.

Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-
сайті Товариства www.kredmash.com протягом 10 робочих днів після 
закриття загальних зборів.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства, тис. грн.

найменування показника період
 Звітний 
2015 р.

попередній 
2014 р.

Усього активів 313 957 309 486
Основні засоби 75 998 79 255
Довгострокові фінансові інвестиції 7 700 4 212
Запаси 101 047 100 804
Сумарна дебіторська заборгованість 54 735 53 135
Грошові кошти та еквіваленти 72 428 69 597
Власний капітал 279 864 257 803
в тому числі:
Статутний капітал 8 543 8 543
Нерозподілений прибуток 29 003 50 863
Чистий прибуток 29 003 50 863 
Довгострокові зобов’язання 510 611
Поточні зобов’язання 33 583 51 072
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 341 719 341 719
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 038 2 204

Голова правління-
Генеральний директор  тверезий о.в.
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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 
"Аграрний комерцiйний банк"

2. Код за ЄДРПОУ 21570492
3. Місцезнаходження 03150 м. Київ вул. Дiлова, буд. 9 А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 205-41-80 044 205-41-80 

5. Електронна поштова адреса ASeverinenko@agrocombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації 

www.agrocombank.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Радою ПАТ «Агрокомбанк» вiд 19.02.2016 р. (Протокол № 25) прий-

нято рiшення про змiни в складi посадових осiб Банку, а саме, з 
19.02.2016 року припинити повноваження тимчасово виконуючого 
обов’язки Головного бухгалтера ПАТ «Агрокомбанк» Разгуляєвої Наталiї 
Миколаївни - заступника Головного бухгалтера ПАТ «Агрокомбанк».

Пiдстава такого рiшення – заява Разгуляєвої Наталiї Миколаївни з 
проханням припинити її повноваження як тимчасово виконуючого 
обов’язки Головного бухгалтера з 19.02.2016 року.

Iнформацiя про посадову особу – Разгуляєва Наталiя Миколаївна. 
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади - тимчасово виконуючий обов’язки Головного 

бухгалтера ПАТ «Агрокомбанк».
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0 %).
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – при-

йняте рiшення Радою Банку задовольнити заяву Разгуляєвої Н.М. з 

проханням припинити її повноваження як тимчасово виконуючого 
обов’язки Головного бухгалтера з 19.02.2016 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Разгуляє-
ва Н.М. не має.

Разгуляєва Наталiя Миколаївна перебувала на посадi т.в.о. Голов-
ного бухгалтера ПАТ «Агрокомбанк» з 22.01.2016 року.

Радою ПАТ «Агрокомбанк» вiд 19.02.2016 р. (Протокол № 25) прийня-
то рiшення про змiни в складi посадових осiб Банку, а саме призначити 
тимчасово виконуючого обов’язки Головного бухгалтера ПАТ «Агроком-
банк» з 22.02.2016 року Мошковську Тамiлу Василiвну - начальника 
управлiння звiтностi. 

Пiдстава такого рiшення – для забезпечення безперервностi робо-
чого процесу.

Iнформацiя про посадову особу – Мошковська Тамiла Василiвна. 
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади - тимчасово виконуючий обов’язки Головного 

бухгалтера ПАТ «Агрокомбанк».
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0 %).
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - при-

йняте рiшення Радою Банку, для забезпечення безперервностi робо-
чого процесу.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Мошков-
ська Т.В. не має.

Мошковська Тамiла Василiвна призначена на посаду на умовах 
безстрокового трудового договору.

Iншi посади, якi обiймала Мошковська Т.В. протягом останнiх п’яти 
рокiв – начальник управлiння звiтностi ПАТ «Агрокомбанк».

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 а.в. Єрошкiна
т.в.о. Голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.02.19
(дата)

публIчне аКцIонерне товариСтво “аГрарний КомерцIйний банК”

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 по 

газопостачанню та газифiкацiї 
"Львiвгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03349039
3. Місцезнаходження 79039 м.Львiв Золота,42
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(032) 259-1-101 (032) 259-1-101

5. Електронна поштова адреса Volodymyr.Sterniuk@lvgas.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

lv.104.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного това-

риства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз « вiд 11 лютого 2016 
року ( протокол №11/02-2016 ) ( Товариством протокол отримано 19 лютого 
2016 року) вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:

- прийнято рiшення припинити повноваження Голови правлiння 
ПАТ  «Львiвгаз» Зленка Володимира Володимировича, припинити дiю 
укладеного з ним контракту за угодою сторiн, звiльнити його з займаної 
посади 19 лютого 2016 року на пiдставi п.1 ст.36 КЗпП України.

Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа перебувала на посадi з 01 серпня 2013 року. 
На посаду замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено), об-

рано (призначено) заступника Голови правлiння з фiнансово-економiчних 
питань Китриша Тараса Михайловича, тимчасово виконуючим обов'язки 
Голови правлiння Товариства з 20 лютого 2016 року, на термiн до прийнят-

тя рiшення Наглядовою радою про обрання Голови правлiння Товариства. 
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного това-

риства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 11 лютого 2016 року 
(протокол №11/02-2016) (Товариством протокол отримано 19 лютого 
2016  року) вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: 

- прийнято рiшення обрати (призначити) заступника Голови правлiння з 
фiнансово-економiчних питань Китриша Тараса Михайловича, тимчасово 
виконуючим обов'язки Голови правлiння ПАТ «Львiвгаз» з 20 лютого 
2016  року, з наданням всiх прав та повноважень Голови правлiння, якi 
визначенi законодавством, Статутом, та внутрiшнiми положеннями Това-
риства на термiн до прийняття рiшення Наглядовою радою про обрання 
Голови правлiння Товариства.

Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв перебувала на таких по-

садах:
- Начальник вiддiлу тендерних закупiвель та постачання, заступник го-

лови правлiння iз стратегiчного планування та фiнансiв ВАТ  «Днiпро-
петровськгаз»;

- Провiдний фахiвець транспортно-господарського вiддiлу, начальник 
планово-економiчного вiддiлу ТОВ «Газпром збут Україна»;

- Начальник вiддiлу планування та бюджетування ТОВ «РГК Трейдiнг»;
- Радник Голови правлiння ПАТ «Львiвгаз» з фiнансово-економiчних пи-

тань;
- Заступник Голови правлiння з фiнансово-економiчних питань 

ПАТ «Львiвгаз».
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 Зленко володимир володимиро-

вич
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.02.19
(дата)

публIчне аКцIонерне товариСтво 
по ГаЗопоСтачанню та ГаЗифIКацIї “львIвГаЗ”
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 32942598
3. Місцезнаходження 01601, мiсто Київ, Спортивна 

площа, 1а
4. Міжміський код, телефон та факс 044 362 46 24 044 362 46 24
5. Електронна поштова адреса office@ugic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

unison-garant.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

II. текст повідомлення
ПРАТ «СК «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» (надалi — Товариство) 

повiдомляє, що згiдно Реестру власникiв iменних цiнних паперiв Товари-
ства станом на 18.02.2016р. (вих.№103222зв), отриманого Товариством 
19.02.2016р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» (особи, яка 
здiйснює облiк права власностi на акцiї Товариства у депозитарнiй системi 
України), вiдбулась змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме: розмiр частки акцiонера — 
«ГОРАЙТЕЛ СОЛЮШАНС» (GORAITEL SOLUTIONS LTD) (Кiпр), 
мiсцезнаходження: Деметрiоу бiлдiнг 2, 1-й поверх, Квартира/офiс 12, 3117, 
Лiмасол, Кiпр, 1 Апрiлiоу, 47, iдентифiкацiйний код юридичної особи-
нерезидента НЕ330680, в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй збiльшився з 28 000 000 штук голосуючих акцiй (7.0000% 
до статутного капiталу Товариства) до 63 000 000 штук голосуючих акцiй 
(15.75% до статутного капiталу Товариства).

ПРАТ «СК «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» (надалi — Товариство) 
повiдомляє, що згiдно Реестру власникiв iменних цiнних паперiв Товари-
ства станом на 18.02.2016р. (вих.№103222зв), отриманого Товариством 
19.02.2016р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України (особи, яка 
здiйснює облiк права власностi на акцiї Товариства у депозитарнiй системi 
України) вiдбулась змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме: розмiр частки акцiонера — 
«ФEЛIГРАНТ ЕЛАЙЄНС ЛТД» (FELIGRANT ALLIANCE LTD) (Кiпр), 

мiсцезнаходження: Деметрiоу бiлдiнг 2, 1-й поверх, Квартира/офiс 12, 3117, 
Лiмасол, Кiпр, 1 Апрiлiоу, 47, iдентифiкацiйний код юридичної особи-
нерезидента HE331344, в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй збiльшився з 38 000 000 штук голосуючих акцiй (9.5000% 
до статутного капiталу Товариства) до 63 000 000 штук голосуючих акцiй 
(15.75% до статутного капiталу Товариства)

ПРАТ «СК «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» (надалi — Товариство) 
повiдомляє, що згiдно Реестру власникiв iменних цiнних паперiв Товари-
ства станом на 18.02.2016р. (вих.№103222зв), отриманого Товариством 
19.02.2016р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» (особи, яка 
здiйснює облiк права власностi на акцiї Товариства у депозитарнiй системi 
України) вiдбулась змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме: розмiр частки акцiонера — 
«РIЧМАНТI ХОЛДIНГ ЛТД» (RICHMANTY HOLDING LTD) (Кiпр), 
мiсцезнаходження: Деметрiоу бiлдiнг 2, 1-й поверх, Квартира/офiс 12, 3117, 
Лiмасол, Кiпр, 1 Апрiлiоу, 47, iдентифiкацiйний код юридичної особи-
нерезидента — HE330329, в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй збiльшився з 28 000 000 штук голосуючих акцiй (7.0000% 
до статутного капiталу Товариства) до 63 000 000 штук голосуючих акцiй 
(15.75% до статутного капiталу Товариства)

ПРАТ «СК «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» (надалi — Товариство) 
повiдомляє, що згiдно Реестру власникiв iменних цiнних паперiв Товари-
ства станом на 18.02.2016р. (вих.№103222зв), отриманого Товариством 
19.02.2016р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» (особи, яка 
здiйснює облiк права власностi на акцiї Товариства у депозитарнiй системi 
України) вiдбулась змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме: розмiр частки акцiонера — 
«МЕЛIГАНТ ГРУП ЛТД» (MELIGANT GROUP LTD (Кiпр), мiсцезнаходження: 
Деметрiоу бiлдiнг 2, 1-й поверх, КвартирHOLDING LTD)а/офiс 12, 3117, 
Лiмасол, Кiпр, 1 Апрiлiоу, 47, iдентифiкацiйний код юридичної особи-
нерезидента — HE331310, в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй збiльшився з 28 000 000 штук голосуючих акцiй (7.0000% 
до статутного капiталу Товариства) до 63 000 000 штук голосуючих акцiй 
(15.75% до статутного капiталу Товариства)

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 Карелiн олександр валентинович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.02.2016
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво “СтраХова КомпанIя “юнIСон СтраХування”

«публічне акціонерне товариство
«ІнформацІйно-аналІтична

аГенцІя «СтатІнформКонСалтинГ»
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 15 квітня 

2016 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. еспланадна, 4-6, оф. 415
Реєстрація акціонерів проводиться 15 квітня 2016 року з 10.00 до 11.00 

за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реє-
страції акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів — 
паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах — 15 квітня 2016 року

порядок денний:
1. Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності 

товариства за 2015 рік.
2. Звіт ревізійної комісії.
3. Затвердження річного звіту за 2015 рік. 
4. Зміни у складі органів управління Товариства.
5. Зміна місцезнаходження товариства. 
Документи, пов’язані з порядком денним Загальних зборів акціонерів, 

знаходяться для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, 
вул. Еспланадна, 4-6, кім. 415.

телефон для довідок: (044) 494-27-36, 494-27-37

до уваги акціонерів пат «Іаа «СтатІнформКонСалтинГ»!

(79053, Україна, м. Львів, вул. Перфецького, 21)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 05.04.2016 р. о 13.00 год. за адресою: м. львів, вул. пер-
фецького, 21, 2 пов., кім. 33.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
здійснюватиметься з 10 год. 00 хв. до 12 год. 30 хв. за місцем проведення 
Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, — 30.03.2016 р. 

Для реєстрації учасникам Загальних зборів необхідно надати:
• для акціонера — документ, що ідентифікує його особу;
• для представника акціонера — документ, що посвідчує особу пред-

ставника, та довіреність від імені акціонера, оформлену відповідно до чин-
ного законодавства.

перелІК питань, Що виноСятьСя на ГолоСування:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товари-
ства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2015 році.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства 
про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2015 році.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
7. Затвердження та попереднє схвалення значних правочинів, які вчинені 

чи які будуть вчинені від імені Товариства головою правління Товариства.
З матеріалами, необхідними для підготовки до Загальних зборів, акціо-

нери можуть ознайомитись у робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. за адре-
сою: м. Львів, вул. Перфецького, 21, 2 пов., кім. 33. Відповідальна особа — 
М.В. Наконечний. довідка за тел. (032) 294-97-58.

приватне аКцІонерне товариСтво «ГеотеХнІчний ІнСтитут»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №36, 23 лютого 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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повІдомлення про СКлиКання рІчниХ
ЗаГальниХ ЗборІв аКцІонерІв прат «уКраГротеХнІКа»
Наглядова Рада ПрАТ «Украгротехніка» (надалі- Товариство, код 

ЄДРПОУ 30782457, адреса місцезнаходження 04128, м. Київ, вул. Цен-
тральна, 36) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 25 березня 2016 року о 11.00 год. за адресою: м. Київ, 
вул. центральна, 36, приміщення 10.

порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на збо-

рах.
4. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2015 рік .
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за підсумками 2015 року.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками 2015 року.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік та 
за попередні роки.

9. Про бізнес-план Товариства на 2016 рік.
10.Про відчуження основних засобів та корпоративних прав.
Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь 

у річних загальних зборах: 21.03.2016 р. Порядок ознайомлення акціонерів 
з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з ма-
теріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведен-
ня зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 24.02.2016 р. по 
24.03.2016 р. у робочі дні з 10-00 по 17-00 за адресою 04128, м. Київ, вул. 
Центральна, 36, приміщення 10, звернувшись із заявою складеною у до-
вільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріа-
лами — Даниленко Микола Панасович.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акці-
онера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах 
для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до 
чинного законодавства України. Телефон для довідок: (044) 490-38-97.

прат «уКраГротеХнІКа»

прат «одяГ» скликає чергові загальні збори акціонерів 05 квітня 
2016 року об 11-00 за адресою: 73026 м. Херсон, вул. Залізнична, б.3 в 
приймальні товариства.

Реєстрація учасників зборів 05.04.2016 р. з 10-00 до 10-50 за зазначе-
ною адресою.

Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів — паспорт 
та довіреність.

Дата переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах 
акціонерів — 30 березня 2016 р.

порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря чергових річних 

загальних зборів акціонерів товариства.
2. Про затвердження порядку ведення чергових річних загальних зборів 

акціонерів товариства.
3. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту директора.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 рік, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Розгляд звіту та затвердження висновків ревізора, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту ревізора товариства за результатами плано-
вої (річної) перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 
2015 році.

6. Про затвердження річного звіту товариства за 2015 рік і розподіл при-
бутку за підсумками роботи у 2015 році.

7. Прийняття рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації.
8. Обрання ліквідаційної комісії товариства та припинення повноважень 

виконавчого органу, членів наглядової ради і ревізора товариства.

9. Затвердження порядку та строку пред’явлення вимог кредиторів.
10. Затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між 

акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного, акціонери можуть ознайомитися в робочі дні в бухгалтерії 
ПрАТ «Одяг». Відповідальна особа — головний бухгалтер.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1779 1588
Основні засоби 1044 1066
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 636 465
Сумарна дебіторська заборгованість 74 34
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 16
Нерозподілений прибуток 200 20
Власний капітал 1642 1442
Статутний капітал 823 823
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 137 146
Чистий прибуток (збиток) 200 20
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3292160 3292160
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 12

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
директор прат «одяг» м.І. ліпчакова,  19 лютого 2016 року

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПУБЛІЧ-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 00849304
3. Місцезнаходження: 08114 Київська обл. Києво-Святошинський р-н 

с. Гореничі вул. Столична буд.1-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)443-92-42, (044)443-92-30
5. Електронна поштова адреса: pasika@co.gks.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ovocheva.pat.ua/admin/emitents/
reports/special/view?report_id=2728

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

Рішення про звільнення прийнято позачерговими загальними зборами 
акціонерного СПАТ «Київська овочева фабрика» від 19.02.2016р. Звіль-
нення посадових осіб виконано на підставі Протоколу загальних зборів 
№01/2016 від 19.02.2016р.

1. Посадова особа Антонова Олена Юріївна (не надала згоди на роз-
криття паспортних данних) звільнена з посади Голови Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0357%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: працювала на посаді з 18.04.2014 по 
19.02.2016 р.

2. Посадова особа Сердюк Артур Андрійович (не надав згоду на розкрит-
тя паспортних данних) звільнена з посади Члена Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,00019%. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: працювала на посаді з 18.04.2014 по 19.02.2016 р.

Рішення про призначення прийнято позачерговими загальними збора-
ми акціонерного СПАТ «Київська овочева фабрика» від 19.02.2016р. При-
значення посадових осіб виконано на підставі Протоколу загальних зборів 
№ 01/2016 від 19.02.2016р.

1. Посадова особа ТОВ «КУА РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє 
як компанія з управління активами в інтересах та за рахунок ПЗНВІФ 
«РЕАЛ-ІНВЕСТ», код за ЄДРІСІ: 233529, що діє через свого представника 
Ісаєва Р.А., призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 5,0678%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 5,0678%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки згідно чинного 
законодавства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти ро-
ків: Голова Ревізійної комісії товариства. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 3060938 акцій.

2. Посадова особа Терещенко Тетяна Василівна (паспорт: серія СО но-
мер 149377 виданий 20.05.1999 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Ки-
єві) призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,000001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,000001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який призначено особу: 3 роки згідно чинного законодавства. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Фінансовий 
Директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Генеральний директор  палій олександр максимович

СIльСьКоГоСподарСьКе публІчне аКцIонерне товариСтво «КиївСьКа овочева фабриКа»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента  

пат «банК ІнвеСтицІй та ЗаоЩадЖень»
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"Банк iнвестицiй та заощаджень"

2. Код за ЄДРПОУ 33695095
3. Місцезнаходження 04119 м. Київ вул. Мельникова 83-д
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 207-70-28 (044) 207-70-22

5. Електронна поштова 
адреса

info@bisbank.com.ua

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

http://www.bisbank.com.ua/images/
general/19-02-2016.pdf

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II. текст повідомлення
Згiдно Рiшення засiдання Спостережної Ради Публiчного 

акцiонерного товариства «Банк iнвестицiй та заощаджень» Протокол 

вiд 18 лютого 2016 року достроково припинено повноваження та 
звiльнено Члена Спостережної ради Константiнову Анну Валерiївну 
19 лютого 2016 року.

Рiшення прийнято у зв'язку з тим, що Константiнова А.В. надала 
заяву з проханням звiльнити її з займаної посади та вивести зi складу 
Спостережної ради ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень».

Константiнова А.В. перебувала на посадi Члена Спостережної ради 
ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» з 25 квiтня 2015 року.

Константiнова А.В. громадянка України (згоди на опублiкування 
паспортних даних не надавала).

Константiнова А.В. не володiла часткою в статутному капiталi бан-
ку. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини 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 Гришко о.а.
в.о. Голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2016.02.19

(дата)

публIчне аКцIонерне товариСтво “банК IнвеСтицIй та ЗаоЩадЖень”

публІчне аКцІонерне товариСтво
«КременчуцьКа КондитерСьКа фабриКа «роШен»

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

«Кременчуцька кондитерська 
фабрика «Рошен»  

1.2.Організаційно правова форма 
емітента

Акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00382191
1.4.Мсіцезнаходження емітента 39600, Полтавська область, 

м. Кременчук, Крюківський район, 
вул. Жовтнева, 57.

1.5.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(0536) 74-22-39,(0536) 74-26-61

1.6.Електорнна поштова адреса емітента office@kkf.pl.ua 
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується для 
розкриття інформації

www.kkf.pl.ua 

1.8.Назва повідомлення Спростування
1.9.Вид інформації Спростування

повідомлення:
Публічне акціонерне товариство «Кременчуцька кондитерська фабрика 

«Рошен» повідомляє, що 19.02.2016 р. було виявлено факт подання до 
НКЦПФР особливої інформації емітента «Про зміну складу посадових осіб 

емітента» не в повному обсязі та подання недостовірної інформації, що 
сталося внаслідок технічних помилок.

При поданні 12.01.2016 р. особливої інформації до НКЦПФР про зміну 
складу посадових осіб Товариства на титульному аркуші повідомлення від-
сутні найменування, номер офіційного друкованого видання, в якому опу-
бліковано повідомлення про особливу інформацію та невірно зазначено 
дату даної публікації.

Особливу інформацію емітента «Про зміну складу посадових осіб емі-
тента» (дата події — 11.01.2016 р.) було опубліковано в офіційному друко-
ваному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку» № 6 від 13.01.16 р.

При поданні 12.01.2016 р. особливої інформації до НКЦПФР про зміну 
складу посадових осіб Товариства на титульному аркуші повідомлення від-
сутня адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено особливу ін-
формацію. 

Особливу інформацію емітента «Про зміну складу посадових осіб емі-
тента» (дата події — 11.01.2016 р.) було розміщено 12.01.2016 р. на влас-
ній сторінці у мережі Інтернет (веб-сайті) за адресою www.kkf.pl.ua

підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з чинним 
законодавством України.

Голова правління пат «КрКф «рошен»  радько С. п.
22.02.2016 р.

публІчне аКцІонерне товариСтво «КременчуцьКа КондитерСьКа фабриКа «роШен» 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ "ПАЛЯНИЦЯ"
Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство

"ПАЛЯНИЦЯ". Код за ЄДРПОУ: 00378767. Місцезнаходження: 25006, м.
Кіровоград, вул.Шевченка,60. Міжміський код, телефон та факс: 0522-
22-09-89. Електронна поштова адреса: palyanyca@emitent.net.ua. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: 00378767.smida.gov.ua. Вид особливої ін-
формації: відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і
більше відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення:
19.02.2016 року ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ" з інформації, отриманої від де-

позитарія, стало відомо наступне:
Пакет акцій фізичної особи 1, зменшився з 301 480 (75 370 грн.,

22,4048%) до 0 простих іменних акцій (0 грн., 0% статутного капіталу). 
Пакет акцій фізичної особи 2, збільшився з 100 500 (25 125 грн.,

7,6688%) до 224 170 простих іменних акцій (56 042,50 грн., 16,6594%
статутного капіталу), що є більше ніж 10% статутного капіталу.

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

Директор Петрова Валентина Миколаївна

ПРАТ "РІВНЕЛІФТ"
(код за ЄДРПОУ 05523808; місце знаходження: 33005, м.Рівне, вул.Бо-

ярка, 40А) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціоне-
рів 05 квітня 2016 року об 11 годині.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт голови правління.
4. Звіт ревізійної комісії.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності това-

риства за 2015 рік.
6. Порядок розподілу прибутку або покриття збитків товариства за

2015 рік.
7. Обрання членів наглядової ради.
Місце проведення загальних зборів: 33005 м. Рівне, вул. Боярка,

40А, кімната №1 (кабінетголови правління).
Реєстрація учасників зборів: 05 квітня 2016 року з 10-00 до 10-50 год.

за місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 30
березня 2016 року. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам ак-
ціонерів - належним чином оформлені довіреності та паспорт.

Відкриття зборів: 05 квітня 2016 року об 11-00 год.
Ознайомлення з матеріалами зборів - в приймальній підприємства

(каб. №2) в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 9-00 до 10-00 год. за адре-
сою: 33005 м. Рівне, вул. Боярка, 40А.      

Відповідальна особа - голова правління Варжель Володимир Микито-
вич. Телефон для довідок: (0362) 64-03-27.

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

Найменування показника
Період

звітний
2015 р.

попередній
2014 р.

Усього активів 5094 5164
Основні засоби 775 1014
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 346 378
Сумарна дебіторська заборгованість 3871 3600
Грошові кошти та їх еквіваленти 96 162
Нерозподілений прибуток 2169 2213
Власний капітал 3258 3302
Статутний капітал 258 258
Довгострокові зобов’язання 160 210
Поточні зобов’язання 1676 1652
Чистий прибуток (збиток) (-44) (-547)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1032148 1032148
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду 60 62

ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "РАДИВИЛІВСЬКЕ  РТП"

повідомляє про кликання загальних зборів акціонерів 29 березня 2016
року о 10-00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт правління.
4. Звіт ревізійної  комісії.
5. Затвердження річної фінансової звітності.
6. Порядок розподілу прибутку або покриття збитків.
Місце проведення загальних зборів: 35500, Рівненська обл., м. Ради-

вилів, вул. О.Невського, 71, зал засідань  (каб. № 1). Реєстрація учас-
ників зборів: 29 березня 2016р. з 9-00  до 9-45 год.  за місцем проведен-
ня зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 23 березня 2016 р. При
реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника зборів.
Відкриття зборів: 29  березня 2016 року о 10-00 годині. Ознайомлення з
матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства щоденно з 9-00  до 10-00
год. Відповідальна особа - Кісюк Іван Васильович. Контактний телефон:
(03633) 4-44-30. 

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

Найменування показника
Період

Звітний
2015 р.

Попередній
2014 р.

Усього активів 519,6 568,5
Основні засоби 770,9 787,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 21,5 31,8
Сумарна дебіторська заборгованість 22,7 57,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 10,7 8,3
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 519,6 568,5
Статутний капітал 8,1 8,1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) (-40) (-73)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1537 1537
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 4

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "ІМПЕРІЯ-С"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Ім-
перія-С". Код за ЄДРПОУ: 05513862. Місцезнаходження: 25001, м.Кіро-
воград, вул. Велика Пермська,88. Міжміський код, телефон та факс:
0522243445. Електронна поштова адреса: poshta@imperiya-c.pat.ua. Ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: imperiya-c.pat.ua. Вид особливої інформа-
ції: відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше
відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення: 18.02.2016 року ПАТ "Імперія-С" з інформації,
отриманої від депозитарія, стало відомо наступне:

Пакет акцій фізичної особи 1,  збільшився з 1 771 520 (1 328 640,00
грн., 47,0318%) до 1 772 692 простих іменних акцій (1 329 519,00 грн.,
47,063% статутного капіталу), що є більше ніж 10% статутного капіталу.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Голова правління Семененко Вiктор Борисо-
вич.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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(код ЄДРПОУ 36346918, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 28.03.2016 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 10.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5, 4 поверх, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 09.00 до 09.50. Час початку реєстрації акціонерів о
09 годині 00 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 09 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 22.03.2016 року.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту виконавчого органу.
3. Затвердження звіту наглядової ради.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора).
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради.
8. Обрання   членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-

правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

9. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора). 

10. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора).
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором). 

12. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  пе-
редбачених  законом.

13. Зміна місцезнаходження.
14. Затвердження внутрішніх положень товариства.
15. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Поса-
дова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голо-
ва Правління - Карпенко Олеся Вадимiвна, тел. (056) 788-22-49. Також роз-
криваємо іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних збо-
рів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який пос-
відчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право
участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс-
твом. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про прове-
дення загальних зборів - 01.02.2016 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2015 рік (тис. грн):

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРДОРБУД"

(код ЄДРПОУ 36346930, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 28.03.2016 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 12.30. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, 4 поверх, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 11.30 до 12.20. Час початку реєстрації акціонерів о 11
годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 12 годині 20 хви-
лин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 22.03.2016 року.

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

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Затвердження звіту виконавчого органу.
3. Затвердження звіту наглядової ради.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора).
5. Затвердження річного звіту товариства. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора). 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради. 
8. Обрання   членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-

правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

9. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора). 
10.Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором).

12. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  пе-
редбачених  законом.

13. Зміна місцезнаходження.
14. Затвердження внутрішніх положень товариства.
15. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Поса-
дова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голо-
ва Правління - Карпенко Олеся Вадимiвна, тел. (056) 789-09-45. Також роз-
криваємо іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних збо-
рів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який пос-
відчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право
участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс-
твом. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про прове-
дення загальних зборів - 01.02.2016 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2015 рік (тис. грн):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Голова Правління  Карпенко О.В.

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 1184732 51590
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 18300 11782
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 6502
Нерозподілений прибуток 99 20
Власний капітал 1184637 51560
Статутний капітал 28000 28000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 95 30
Чистий прибуток 83 8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 112000000 12000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 7

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДІАІНВЕСТ"

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 1465224 56615
Основні засоби  (за залишковою вартістю) 3 3

ДоДо

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАР'ЯНІВСЬКЕ"

(надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: Кіровоградська
обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янівка повідомляє про проведення черго-
вих загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 березня 2016 р. о 10.00
за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янівка,
пр.Ілліча,16, контора товариства, актовий зал. Реєстрація акціонерів (їх
представників) - з 09.00 до 09.55. Для участі в загальних зборах акціоне-
рам необхідно мати при собі паспорт, для представників - довіреність. Пе-
релік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений
станом на 24.00 "21" березня 2016 р.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, об-

рання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
3. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Голови правління за 2015 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015
рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Визначення по-
рядку розподілу прибутку Товариства.

6. Припинення повноважень членів правління.
7. Обрання членів правління Товариства.
8. Обрання голови правління Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 
10. Обрання членів Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.) 

З документами, необхідними для прийняття рішень по порядку денно-
му, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 9.00 до 16.00
години за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янів-
ка, пр.Ілліча,16, кабінет головного бухгалтера. Посадовою особою, відпо-
відальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний
бухгалтер Рев'якіна Валентина Романівна.

Голова правління Сосоновський Іван Миколайович

Найменування показника звітний
період

попередній
період

Усього активів 59900 41252
Основні засоби 19729 17388
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 26999 19093
Сумарна дебіторська заборгованість 4606 1332
Грошові кошти та їх еквіваленти 7591 3043
Нерозподілений прибуток 56820 38716
Власний капітал 58917 40813
Статутний капітал 91 91
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 983 439
Чистий прибуток (збиток) 18624 7226
Середньорічна кількість акцій (шт.) 364104 364104
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) 85 86
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(код ЄДРПОУ 36346918, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 28.03.2016 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 10.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5, 4 поверх, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 09.00 до 09.50. Час початку реєстрації акціонерів о
09 годині 00 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 09 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 22.03.2016 року.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту виконавчого органу.
3. Затвердження звіту наглядової ради.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора).
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради.
8. Обрання   членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-

правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

9. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора). 

10. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора).
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором). 

12. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  пе-
редбачених  законом.

13. Зміна місцезнаходження.
14. Затвердження внутрішніх положень товариства.
15. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Поса-
дова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голо-
ва Правління - Карпенко Олеся Вадимiвна, тел. (056) 788-22-49. Також роз-
криваємо іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних збо-
рів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який пос-
відчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право
участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс-
твом. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про прове-
дення загальних зборів - 01.02.2016 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2015 рік (тис. грн):

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРДОРБУД"

(код ЄДРПОУ 36346930, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 28.03.2016 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 12.30. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, 4 поверх, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 11.30 до 12.20. Час початку реєстрації акціонерів о 11
годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 12 годині 20 хви-
лин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 22.03.2016 року.

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

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Затвердження звіту виконавчого органу.
3. Затвердження звіту наглядової ради.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора).
5. Затвердження річного звіту товариства. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора). 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради. 
8. Обрання   членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-

правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

9. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора). 
10.Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором).

12. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  пе-
редбачених  законом.

13. Зміна місцезнаходження.
14. Затвердження внутрішніх положень товариства.
15. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Поса-
дова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голо-
ва Правління - Карпенко Олеся Вадимiвна, тел. (056) 789-09-45. Також роз-
криваємо іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних збо-
рів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який пос-
відчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право
участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс-
твом. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про прове-
дення загальних зборів - 01.02.2016 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2015 рік (тис. грн):

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Голова Правління  Карпенко О.В.

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 1184732 51590
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 18300 11782
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 6502
Нерозподілений прибуток 99 20
Власний капітал 1184637 51560
Статутний капітал 28000 28000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 95 30
Чистий прибуток 83 8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 112000000 12000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 7

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДІАІНВЕСТ"

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 1465224 56615
Основні засоби  (за залишковою вартістю) 3 3

ДоДо

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Голова Правління  Карпенко О.В.

Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість  10187 10
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 7202
Нерозподілений прибуток (збиток) 99 18
Власний капітал 1465099 54622
Статутний капітал 28000 28000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні забов’язання 125 1993

Чистий прибуток (збиток) 86 7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 112000000 112000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 7

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ"

(код ЄДРПОУ 38103607, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів/

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 28.03.2016 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 16.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, 4 поверх, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 15.00 до 15.50. Час початку реєстрації акціонерів
15.00; Час закінчення реєстрації акціонерів 15.50.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 22.03.2016 року.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту виконавчого органу.
3. Затвердження звіту наглядової ради.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора).
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради.
8. Обрання   членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-

правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

9. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора). 
10. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором).

12. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  пе-
редбачених  законом.

13. Зміна місцезнаходження.
14. Затвердження внутрішніх положень товариства.
15. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:  До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Поса-
дова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Ди-
ректор - Санжаровський Андрій Миколайович, тел. (056) 789-42-07. Також
розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення загальних
зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який
посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на пра-
во участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про про-
ведення загальних зборів - 03.02.2016р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2015 рік (тис. грн.): 

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Директор А.М. Санжаровський 

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 4452550 155333
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8 8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 102895 17
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 18801
Нерозподілений прибуток 92 18
Власний капітал 4452459 150506
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 91 4827
Чистий прибуток 78 16
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 6

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАР'ЯНІВСЬКЕ"

(надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: Кіровоградська
обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янівка повідомляє про проведення черго-
вих загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 березня 2016 р. о 10.00
за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янівка,
пр.Ілліча,16, контора товариства, актовий зал. Реєстрація акціонерів (їх
представників) - з 09.00 до 09.55. Для участі в загальних зборах акціоне-
рам необхідно мати при собі паспорт, для представників - довіреність. Пе-
релік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений
станом на 24.00 "21" березня 2016 р.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, об-

рання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
3. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Голови правління за 2015 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015
рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Визначення по-
рядку розподілу прибутку Товариства.

6. Припинення повноважень членів правління.
7. Обрання членів правління Товариства.
8. Обрання голови правління Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 
10. Обрання членів Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.) 

З документами, необхідними для прийняття рішень по порядку денно-
му, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 9.00 до 16.00
години за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янів-
ка, пр.Ілліча,16, кабінет головного бухгалтера. Посадовою особою, відпо-
відальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний
бухгалтер Рев'якіна Валентина Романівна.

Голова правління Сосоновський Іван Миколайович

Найменування показника звітний
період

попередній
період

Усього активів 59900 41252
Основні засоби 19729 17388
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 26999 19093
Сумарна дебіторська заборгованість 4606 1332
Грошові кошти та їх еквіваленти 7591 3043
Нерозподілений прибуток 56820 38716
Власний капітал 58917 40813
Статутний капітал 91 91
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 983 439
Чистий прибуток (збиток) 18624 7226
Середньорічна кількість акцій (шт.) 364104 364104
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) 85 86



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №36, 23 лютого 2016 р. 
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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 комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16046
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
22.02.2016 р. 

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Голова Правління  Карпенко О.В.

Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість  10187 10
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 7202
Нерозподілений прибуток (збиток) 99 18
Власний капітал 1465099 54622
Статутний капітал 28000 28000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні забов’язання 125 1993

Чистий прибуток (збиток) 86 7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 112000000 112000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 7

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ"

(код ЄДРПОУ 38103607, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів/

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 28.03.2016 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 16.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, 4 поверх, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 15.00 до 15.50. Час початку реєстрації акціонерів
15.00; Час закінчення реєстрації акціонерів 15.50.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 22.03.2016 року.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту виконавчого органу.
3. Затвердження звіту наглядової ради.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора).
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради.
8. Обрання   членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-

правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

9. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора). 
10. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором).

12. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  пе-
редбачених  законом.

13. Зміна місцезнаходження.
14. Затвердження внутрішніх положень товариства.
15. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:  До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Поса-
дова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Ди-
ректор - Санжаровський Андрій Миколайович, тел. (056) 789-42-07. Також
розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення загальних
зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який
посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на пра-
во участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про про-
ведення загальних зборів - 03.02.2016р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2015 рік (тис. грн.): 

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Директор А.М. Санжаровський 

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовно)

попередній
період

Усього активів 4452550 155333
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8 8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 102895 17
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 18801
Нерозподілений прибуток 92 18
Власний капітал 4452459 150506
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 91 4827
Чистий прибуток 78 16
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 6
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