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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення та
новини НКЦПФР
НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, відповідно до рішення Комісії
від 24.10.2013 № 2484, на підставі пункту 27 розділу I Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року № 1073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року
за № 1431/21743, пункту 1 розділу V Порядку скасування
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі
змінами), та відповідно до документів, наданих Приватним акціонерним товариством «Гніванське хлібоприймальне підприємство» (23310, Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Промислова, 1, код
ЄДРПОУ – 00953318) на реєстрацію звіту про результати
приватного розміщення акцій, скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне підприємство». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне
підприємство» від 02.12.2014 №140/1/2014-Т, видане
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 29-КФ-СТ-А від
14 квітня 2015 року.

* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії
від 24.10.2013 № 2484, на підставі пункту 2 глави 1
Розділу ІУ Положення про порядок здійснення емісії
облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням
Комісії від 27.12.2013 року № 2998, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за
№ 171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно до документів, наданих ПАТ «Укртелеком»,
01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка,18, код за ЄДРПОУ:
21560766, на реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій серії S, скасовано реєстрацію випуску облігацій
серії S ПАТ «Укртелеком». Тимчасове свідоцтво про
реєстрацію випуску облігацій серії S ПАТ
«Укр
телеком» від 03 лютого 2014 року №15/2/2014-Т, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку,
анульовано
–
розпорядження
№ 54-КФ-СТ-О від 10 квітня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії
від 24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, отриманих від
ТОВ «К.А.Н.», код за ЄДРПОУ: 31611715, 04073, м.
Київ, вул. Куренівська, 2-Б, на скасування реєстрації
випуску облігацій серії G у зв’язку з анулюванням викуплених емітентом облігацій, скасовано реєстрацію
випуску облігацій серії G ТОВ «К.А.Н.». Свідоцтво про
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «К.А.Н.» від
03.07.2009 №179/2/09, видане 04.01.2011 Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 61-КФ-С-О від 14 квітня
2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії
від 24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 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 (зі змінами), та відповідно до документів, отриманих від
ТОВ «К.А.Н.», код за ЄДРПОУ: 31611715, 04073, м.
Київ, вул. Куренівська, 2-Б, на скасування реєстрації
випуску облігацій серії К у зв’язку з анулюванням викуплених емітентом облігацій, скасовано реєстрацію
випуску облігацій серії К ТОВ «К.А.Н.». Свідоцтво про
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «К.А.Н.» від
03.07.2009 №184/2/09, видане 06.09.2011 Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 62-КФ-С-О від 14 квітня
2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії
від 24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 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 (зі змінами), та відповідно до документів, отриманих від
ТОВ «К.А.Н.», код за ЄДРПОУ: 31611715, 04073,
м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б, на скасування реєстрації випуску облігацій серії L у зв’язку з анулюванням
викуплених емітентом облігацій, скасовано реєстрацію
випуску облігацій серії L ТОВ «К.А.Н.». Свідоцтво про
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «К.А.Н.» від
03.07.2009 №185/2/09, видане 25.11.2011 Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 63-КФ-С-О від 14 квітня
2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На2

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії
від 24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 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 (зі змінами), та відповідно до документів, отриманих від
ТОВ «К.А.Н.», код за ЄДРПОУ: 31611715, 04073,
м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б, на скасування реєстрації випуску облігацій серії N у зв’язку з анулюванням
викуплених емітентом облігацій, скасовано реєстрацію
випуску облігацій серії N ТОВ «К.А.Н.». Свідоцтво про
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «К.А.Н.» від
03.07.2009 №187/2/09, видане 13.03.2012 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 64-КФ-С-О від 14 квітня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
начальника Західного територіального управління, що
діє згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.10.2013р. № 2484, на
підставі п.п. 1 п. 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013р.
№ 1283 «Про делегування повноважень територіальним органам Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013р. за № 1390/23922, та пунктів
2-3 розділу І «Порядку скасування реєстрації випусків
акцій», затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013р.
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013р. за № 822/23354, скасовано реєстрацію випуску акцій Закритого акціонерного товариства «КА» (33013, Рівненська обл., м. Рівне, проспект
Миру, буд. 24, кв. 6; код ЄДРПОУ – 21080534) у зв’язку
з ліквідацією акціонерного товариства. Дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Закритого акціонерного товариства «КА» (реєстраційний №31/17/198,
дата реєстрації випуску - 21 квітня 1998 року), виданий
Західним територіальним управлінням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку Закритому
акціонерному товариству «КА» 18 березня 2015 року,
анульовано – розпорядження № 10- ЗХ-4-С-А від
10 квітня 2015 року.
15.04.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

ПАТ «КЦКБА»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» (місцезнаходження 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «КЦКБА» скликаються 20 травня 2015 року
за адресою: 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9, актова зала.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Зборах – 14.05.2015 р.
Порядок денний зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду шляхом викладення його в новій редакції.
4. Внесення змін та доповнень до Положення про Виконавчий орган
шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію
шляхом викладення його в новій редакції.
6. Внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори акціонерів шляхом викладення його в новій редакції.

7. Відкликання Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Наглядової ради Товариства.
9.   Відкликання Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження правочинів Товариства, що потребують затвердження загальними зборами акціонерів.
Початок реєстрації акціонерів – о 09 годині 20 хвилин, закінчення реєстрації – о 09 годині 55 хвилин. Початок зборів – о 10 годині 00 хвилин.
До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за
адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9, адміністративний корпус ПАТ
«КЦКБА», організаційний комітет каб. №401, тел.(044) 591-07-59.
Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор – Ю.М. Рикуніч.
Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи повинні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів фізичних осіб – довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно законодавства України.
Наглядова рада ПАТ «КЦКБА»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД», код за
ЄДРПОУ
34785383,
місцезнаходження:
73009,
м.Херсон
вул. Нафтовикiв, буд.52, тел. (0552)295120
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії - 14 квітня 2015 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію - www.kor.ks.ua
Директор
Боріщук О.А.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКІЇВКОКС»
Річна інформація емітентів,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також
приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, за 2014 рік
1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «МАКІЇВКОКС», код за ЄДРПОУ - 32598706, місцезнаходження –
86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горького, буд.1, міжміський код
та телефон емітента – 06232, 91669
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії - 08.04.2015р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію -http://www.mkoks.com.ua/

Публічне акціонерне товариство
«Облпаливо»

9. Внесення змін до Статуту ПАТ «Облпаливо» шляхом прийняття Статуту в новій редакції .
10. Внесення змін до Положення про директора ПАТ»Облпаливо» шляхом прийняття Положення в новій редакції.
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради
ПАТ»Облпаливо» та обрання особи , яка уповноважується на підписання
договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Облпаливо»

(76014, м. Івано-Франківськ, вул. Височана 18, код ЄДРПОУ 13657523)
повідомляє
Про доповнення до Порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2015 року о 10 годині за адресою : 76014,
м. Івано-Франківськ, вул. Височана 18 (приміщення Товариства) наступними питаннями:

Директор ПАТ ‘’Облпаливо» 	В. Боднарчук

Публічне акціонерне товариство
«Великоанадольський вогнетривкий комбінат»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»
2. Код за ЄДРПОУ: 00191721
3. Місцезнаходження: 85721 смт.Володимирівка, Волноваського району,
Донецької області Заводська, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс : (062)332-00-60; (062)332-00-65
5. Електронна поштова адреса: dobrovolskaya@gir.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: vaok.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Посадові особи не дали згоди на розкриття їх паспортних даних.
1. Рішення про звільнення прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 14.04.2015р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ВАВК»
№ 11 від 14.04.2015р.) Посадова особа Вітько Сергій Миколайович,
24.04.1964 року народження, яка займала посаду Генерального директора,
звільнено за згодою сторін з 14.04.2015р. Часткою в статутному капіталі
емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з
06.05.2014р. по 14.04.2015р.

2. Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової ради
Товариства 14.04.2015р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ
«ВАВК» № 11 від 14.04.2015р.) Посадова особа Голубєв Дмитро Олексійович, 08.11.1976 року народження, призначена на посаду Генерального
директора. Дата вступу до повноважень з 15.04.2015р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Особу призначено терміном на 1 рік з
15.04.2015р. до 14.04.2016р. Перелік попередніх посад: торговий агент по
продажу фірми «Стіролхіміндустрія» ТБ «Стірол», регіональний менеджер фірми «Стіролхіміндустрія» ТБ «Стірол», начальник сектору – старший менеджер фірми «Стіролхімпласт», начальник департамента продажу фірми «Стіролхімпласт», начальник департамента продажу в країни
СНД фірми «Стіролхімпласт», заступник директора по маркетингу та збуту ТОВ «ДОНВАК-МІКС», комерційний директор ТОВ «ДОНВАК-МІКС»,
заступник директора по виробництву ПАТ «Красногорівський вогнетривкий комбінат». Загальний стаж роботи 22 роки. Стаж керівної роботи
17 років.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Генеральний директор
Голубєв Д.О.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС»

Код за ЄДРПОУ 13677276
Місцезнаходження 02660 м. Київ вул. Закревського 22
Міжміський код, телефон та факс (044) 548-08-73 (044) 545-08-06
Електронна поштова адреса upps@i.kiev.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
Паспортні
Зміни
дані фізичної
Розмір
Прізвище,
(призначеособи (серія, частки в
ім'я, по
но,
номер, дата статутноДата
батькові або
звільнено, Посавидачі, орган,
му
прийняття
повне
обрано або да*
який видав)** капіталі
рішення
найменування
припинено
або код за
емітента
юридичної
повноваЄДРПОУ
(у
особи
ження)
юридичної відсотках)
особи
1
2
3
4
5
6
10.04.2015 обрано
Голова Товариство з д/н 34750916 79,5258
д/н
Нагля- обмеженою
дової відповідальради ністю «Бізнес
Лоджик»
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 10.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі розгляду питання №10
порядку денного загальних зборів акціонерів.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Лоджик» (код
ЄДРПОУ 34750916 ) обрано на посаду Голова Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 79,5258%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 30299330 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: немає.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 60 598 660 шт. акцій.

10.04.2015

обрано

Член Товариство з
Нагля- обмеженою
дової відповідальради ністю «Гранд
Фінанс»

д/н 32377745
д/н

20,1085

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 10.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі розгляду питання №10
порядку денного загальних зборів акціонерів.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Фінанс» (код ЄДРПОУ
32377745) обрано на посаду Члена Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 20,1085%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7661333,50 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: немає.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 15 322 667 шт. акцій.
10.04.2015

обрано

Член
Наглядової
ради

Яремчук
Олена
Михайлівна

д/н д/н д/н

0

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів
10.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі розгляду питання №10
порядку денного загальних зборів акціонерів.
Яремчук Олена Михайлівна обрано на посаду Члена Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 1995
року помічник адвоката, з 1998 року адвокат Адвокатської контори
«Коннов і Созановський»; останнє місце роботи та посади – адвокат,
партнер, Заступник Керуючого Адвокатської контори «Коннов і Созановський», член Наглядової Ради Товариства з 2007 року.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт. акцій.
Фізична особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала.

Публiчне акцiонерне товариство
«Старосалтiвське ремонтно-транспортне пiдприємство»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство
«Старосалтiвське ремонтнотранспортне пiдприємство»
2. Ідентифікаційний код за
00907740
ЄДРПОУ емітента
3. Місцезнаходження емітента
62560 смт. Старий Салтiв
вул. Культури, 7
4. Міжміський код, телефон та
(057) 76-808-76 (057) 760-16-84
факс емітента
5. Електронна поштова адреса
starosaltivske@nr-avers.com.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі
http://starosaltivske.nr-avers.com.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
Посадова особа Голова Наглядової ради Кругова Любов Василiвна
(паспорт: серiя МК номер 457038 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ
УМВСУ в Харкiвськiй обл. 25.03.1997) припинено повноваження
10.04.2015 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол
б/н вiд 10.04.2015р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 4,3108% (120080 шт.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
протягом якого особа перебувала на посадi: з 06.04.2012 року.
Посадова особа Голова Наглядової ради Кругова Любов Василiвна
(паспорт: серiя МК номер 457038 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ
УМВСУ в Харкiвськiй обл. 25.03.1997) обрано на посаду 10.04.2015р.
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 10.04.2015р.) з
числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради термiном на
3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 4,3108%
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(120080 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: директор
ТОВ ТБ «КАТРАН».
Посадова особа Член Наглядової ради Клочко Володимир Сергiйович
(паспорт: серiя МН номер 198791 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ
УМВСУ в Харкiвськiй обл. 07.12.2001) припинено повноваження
10.04.2015р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол
б/н вiд 10.04.2015р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 11,9849 % (333846 шт.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
протягом якого особа перебувала на посадi: з 06.04.2012 року.
Посадова особа Член Наглядової ради Клочко Володимир Сергiйович
(паспорт: серiя МН номер 198791 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ
УМВСУ в Харкiвськiй обл. 07.12.2001) обрано на посаду 10.04.2015р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 10.04.2015р.) термiном на
3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 11,9849 % (333846
шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: науковий спiвробiтник
ННЦ «ХФТI».
Посадова особа Член Наглядової ради Зiнченко Лiлiя Сергiївна (паспорт: серiя МТ номер 057047 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 10.06.2009) припинено повноваження 10.04.2015р.
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд
10.04.2015р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 06.04.2012 року.
Посадова особа Член Наглядової ради Зiнченко Лiлiя Сергiївна (паспорт: серiя МТ номер 057047 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 10.06.2009) обрано на посаду 10.04.2015р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 10.04.2015р.) термiном на
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх
п’яти рокiв обiймав посади: iнженер-землевпорядник СТОВ «Агросвiт».
Директор ____________ Кобеняк Олексiй Миколайович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СУМСЬКИЙ
КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД"

00686339
42303, Україна, Сумська обл.,
Сумський р-н,
с. Стецькiвка, вул. Ювiлейна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 69-37-24, 69-36-14
5. Електронна поштова адреса
zat_00686339@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://00686339.emitents.org
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
14.04.2015 (Вх.№39) ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«СУМСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» отримано вiд ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА» письмове повiдомлення
(вих.№1-10/04/2015 вiд 10.04.2015) на пiдставi якого стало вiдомо, що
вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв
голосуючих акцiй емiтента, а саме:
- розмiр пакету акцiй акцiонера – юридичної особи ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СТОКВЕЛ КАПIТАЛ»,
мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Лабораторна, буд.11, код за ЄДРПОУ
34239673, що становив 55337 штук простих iменних акцiй (24,9492% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента) зменшився до 0 штук простих
iменних акцiй (0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента); інформацiя
щодо дати обліку (дiйсної дати змiн, що вiдбулися), вiдсутня.
- розмiр пакету акцiонера - юридичної особи ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА», мiсцезнаходження:
01021, м. Київ, вул. Липська, буд.19/7, код за ЄДРПОУ 33498034, що становив 0 штук простих iменних акцiй (0 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента) збiльшився до 55337 штук простих iменних акцiй
(24,9492% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента); iнформацiя
щодо дати обліку (дiйсної дати змiн, що вiдбулися), вiдсутня.
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
Демченко Олександр Iванович
Директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
14.04.2015
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КЕРАМПРОМ»
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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ, «КЕРАМПРОМ», 24655289, 85171, Донемісцезнаходження,
цька область, Костянтинiвський район,
міжміський код та телефон с.  Артемiвка, вул. Дружби, 2,
емітента
(062) 340-20-81
2. Дата розкриття повного 14.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
http://keramprom.at.ua
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет,
на якій розміщено
регулярну річну
інформацію

НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФIРМА «СТРОМКОМПЛЕКТ»
У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента:
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФIРМА
«СТРОМКОМПЛЕКТ» У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ, 04946783, 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 17,
(044) 499 22 85
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2014 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://stromcomplect.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: Приватна аудиторська фiрма «Олександр i К», 30525809
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство). Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у
разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових
зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів,
результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори
не відбулися, вказуються причини: Емітент не є акціонерним товариством
6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється
у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось, про це зазначається: Згідно зареєстрованого проспекту емісії випущених облігацій дивіденди по облігаціям не нараховуються та не
сплачуються
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
суб’єкта малого підприємництва (тис. грн.)
Період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
119 305,7
53 493,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)
38,7
3,6
Довгострокові фінансові інвестиції
Виробничі запаси
74 684,4
37 500,1
Сумарна дебіторська заборгованість
43 511,1
15 986,1
Грошові кошти та їх еквіваленти
1 047,3
2,4
Власний капітал
17 435,6
17 817,4
Статутний капітал
18 000,0
18 000,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-564,4
-182,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
98 764,6
30 779,9
Поточні зобов'язання і забезпечення
3 105,5
4 895,9
Чистий прибуток (збиток)
-381,8
-54,6

Річна інформація

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ
АЗОВЗАГАЛЬМАШ»

за 2014 рік
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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ,
«ТОРГОВИЙ ДIМ «АЗОВЗАГАЛЬМАШ»;
місцезнаходження, міжміський 25328954; 87535, Донецька область,
код та телефон емітента
м. Маріуполь, Iллiчiвський р-н, площа Машинобудiвельникiв,1
(0629) 51-90-24
14.04.2015
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
http://www.azovmash.com/ru/
мережі Інтернет, на якій
investors/1379927195
розміщено регулярну річну
інформацію
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№72, 16 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

ПАТ «Полтава-банк».

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Полтава-банк».
2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63
5. Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення наглядової ради Банку (протокол № 17 від 14.04.2015 р.)
та згiдно Статуту Банку вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб
Банку, а саме:
Звiльнено з посади голови правлiння Банку Переверзева Вiталiя
Станiславовича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi 2 роки. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням
термiну, на який обирався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку
14.04.2015 р. та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не
володiє Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Звiльнено з посади першого заступника голови правлiння Банку Гофмана Вячеслава Вiтеславовича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi 21 рiк. Звiльнено з посади у
зв’язку з закiнченням термiну, на який обирався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. та згiдно Статуту Банку. Володiє часткою
у статутному капiталi Банку 9,5949 %. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
Звiльнено з посади заступника голови правлiння Банку Бобилкова Олега Володимировича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних
не надала. Перебував на посадi 17 років. Звiльнено з посади у зв’язку з
закiнченням термiну, на який обирався, на пiдставi рiшення наглядової
ради Банку 14.04.2015 р. та згiдно Статуту Банку. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 0,3571 %. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
Звiльнено з посади члена правлiння Банку головного бухгалтера Банку
Щербак Людмилу Iванiвну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних
даних не надала. Перебувала на посадi 21 рiк. Звiльнено з посади у зв’язку
з закiнченням термiну, на який обиралась, на пiдставi рiшення наглядової
ради Банку 14.04.2015 р. та згiдно Статуту Банку. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 0,4008 %. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
Звiльнено з посади члена правлiння Банку Коломацьку Надiю Василiвну.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посадi 11 рокiв. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на
який обиралась, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. та
згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Річна інформація

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ»

за 2014 рік
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, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- ТОВАРИСТВО
ня, міжміський код та телефон
«АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ»;
емітента
25605170; 87535, Донецька область,
мiсто Марiуполь, Іллічівський р-н,
площа Машинобудiвельникiв, 1;
(0629) 56-30-37
2. Дата розкриття повного тексту 14.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
http://www.azovmash.com/ru/investors
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
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Звiльнено з посади члена правлiння Банку Вiрченко Марину Юрiївну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала
на посадi 3 роки. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який
обиралась, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. та
згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначено головою правлiння Банку Переверзева Вiталiя
Станiславовича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не
надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку,
на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. Попереднi посади,
якi займав протягом останнiх п’яти рокiв – керуючий фiлiєю ПАТ «Полтавабанк» у м. Києвi. Часткою у статутному капiталi Банку на володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначено першим заступником голови правлiння Банку Гофмана Вячеслава Вiтеславовича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не
надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на
пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. Протягом останнiх п’яти
рокiв iнших посад не займав. Володiє часткою у статутному капiталi Банку
9,5949 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначено заступником голови правлiння Банку Бобилкова Олега Володимировича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi
рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. Протягом останнiх п’яти рокiв
iнших посад не займав. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 0,3571 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначено членом правлiння Банку головного бухгалтера Банку Щербак Людмилу Iванiвну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту
Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. Попереднi
посади, якi займала протягом останнiх п’яти рокiв - головний бухгалтер
Банку. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 0,4008 %. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначено членом правлiння Банку Коломацьку Надiю Василiвну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на
посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. Попереднi посади, якi займала протягом останнiх
п’яти рокiв - вiдповiдальний працiвник з фiнансового монiторингу, начальник
служби фiнансового монiторингу Банку. Часткою у статутному капiталi Банку
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначено членом правлiння Банку Вiрченко Марину Юрiївну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на
посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. Попереднi посади, якi займала протягом
останнiх п’яти рокiв – начальник вiддiлу бюджетування, аналiзу та
управлiння ризиками Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 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. Голова правління ______
В.С. Переверзев
15.04.2015 р.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
(дата)

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«Українськi системи
кабельних трас», 33529062, 84333

Донецька область д/н м. Краматорськ
вул. Щербакова, буд. 14, (6264) 5-77-12
2. Дата розкриття повного 14.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
www. scat.org.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬЦЕСТ»
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬЦЕСТ», що знаходиться за адресою:08130, Україна, Київська область, КиєвоСвятошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, будинок 4, інформує про проведення чергових Загальних
зборів акціонерів
Дата та час реєстрації учасників
27 квітня 2015 року з 10.00 до
Зборів:
11.00
Дата та час відкриття Зборів:
27 квітня 2015 року об 11.00
Місце реєстрації учасників та
08130, Україна, Київська область,
проведення Зборів:
Києво-Святошинський район,
село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська,
будинок 4
Дата складання переліку акціонерів, 21 квітня 2015 року
Які мають право на участь у зборах:
У зв’язку з отримання пропозиції до Порядку денного від акціонера
(Шустера О.А.), якому належить 47,5% акцій Товариства, були внесені
зміни до порядку денного загальних зборів.
Порядок денний чергових
Загальних зборів акціонерів з урахуванням пропозиції акціонера:
1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії та затвердження
регламенту зборів.
2. Про затвердження річного балансу товариства за період з 01 січня по
31 грудня 2014 року.
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
4. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (виконавчого органу) та звіту аудитора Товариства за 2014 рік.
5. Про затвердження положення про наглядову раду Товариства.
6. Про затвердження кількісного складу та обрання членів наглядової
ради, укладення Договорів.
7. Про повноваження та структуру Виконавчого органу Товариства, затвердження положення про виконавчий орган Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про затвердження укладених угод та внесення змін до них.
10. Про операції з активами (продаж, купівля та інше).
11. Про залучення фінансування (кредити, лізинг та інше).

12. Про попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.):
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
144772
156183
Основні засоби (за залишковою вартістю)
84019
91218
Довгострокові фінансові інвестиції
1138
1042
Запаси
29093
35566
Сумарна дебіторська заборгованість
14305
17058
Грошові кошти та їх еквіваленти
623
222
Нерозподілений прибуток
-15178
15842
Власний капітал
51796
87740
Статутний капітал
1650
1650
Довгострокові зобов'язання
14256
Поточні зобов'язання
92976
54187
Чистий прибуток (збиток)
-36285
-7779
Середньорічна кількість акцій (шт.)
200 шт.
200 шт.
Кількість власних акцій, викуплених протягом
___
___
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
___
___
на викуп власних акцій протягом
періоду
Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує особу
(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосуванні, засвідчену належним чином.
З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх
представники) можуть ознайомитися за адресою: 08130, Україна, Київська
область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка,
вул. Петропавлівська, будинок 4 до дати проведення зборів в робочі дні: з
понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00.
Генеральний директор 	Лисов Д.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬЦЕСТ»
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬЦЕСТ», що знаходиться
за адресою:08130, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, будинок 4,
інформує про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Дата та час реєстрації учасників
18 травня 2015 року з 10.00 до
Зборів:
11.00
Дата та час відкриття Зборів:
18 травня 2015 року об 11.00
Місце реєстрації учасників та
08130, Україна, Київська область,
проведення Зборів:
Києво-Святошинський район,
село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська,
будинок 4
Дата складання переліку акціонерів, 12 травня 2015 року
Які мають право на участь у зборах:
Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії та затвердження
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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО
«ЗАКАРПАТЛIС»,
місцезнаходження,
20455211, вул.Собранецька, 60, м.Ужгород,
міжміський код та телефон
Закарпатська область, 88000, Україна,
емітента
(0312) 42-42-15
2. Дата розкриття повного 16.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.interport.com.ua/zakarpatlis
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

регламенту зборів.
2. Про затвердження укладених угод та внесення змін до них.
3. Про операції з активами (продаж, купівля та інше).
4. Про залучення фінансування (кредити, лізинг та інше).
5. Про попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень.
Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує особу
(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосуванні, засвідчену належним чином.
З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх
представники) можуть ознайомитися за адресою: 08130, Україна, Київська
область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка,
вул. Петропавлівська, будинок 4 до дати проведення зборів в робочі дні: з
понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00.
Генеральний директор 	Лисов Д.В.
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
Приватне акціонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство «ЗАКАРПАТIНТЕР
місцезнаходження,
міжміський код та телефон ПОРТ», 22104970, вул.Берег, 95, м.Чоп,
місто обласного підпорядкування, Закарпатемітента
ська область, 89500, Україна, (0312) 42-42-22
2. Дата розкриття повного 16.04.2015
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.interport.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ
«КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»
1.2. Код за ЄДРПОУ 19032971
1.3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, Подільський район,вул. Ігорівська, буд. 1/8
1.4. Міжміський код, телефон та факс 044-201-14-00,044-201-14-09
1.5. Електронна поштова адреса office@cu.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.cu.kiev.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
14 квітня 2015 р. річними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» прийнято рішення про зміну
складу посадових осіб емітента, а саме:
- звільнено з посади Голови Наглядової ради Ткаченко Ольгу Iгорiвну
(паспорт СО 673612, виданий 10.07.2001р., Мінським РУГУ МВС у м. Києві)
за рішенням загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1 453 620шт. (363 045,00 грн.), що складає 48,454% статутного капіталу Товариства. Обіймала дану посаду з 11.11.2011р. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- звільнено з посади члена Наглядової ради Ткаченко Валентину Ігорівну (паспорт МЕ 291265, виданий 17.05.2003р., Оболонським РУГУ МВС у м.
Києві) за рішенням загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі
емітента у розмірі 1 498 500 шт. (374 625,00 грн.), що складає 49,95% статутного капіталу Товариства. Обіймала дану посаду з 11.11.2011р. непогашених
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- звільнено з посади члена Наглядової ради Ткаченко Сергія Григоровича (паспорт СН 279741, виданий 16.01.1999р., Старокиївським
РУГУ МВС у м. Києві) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Обіймала дану посаду з
11.11.2011р. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду члена Наглядової ради Ткаченко Ольгу Iгорiвну
(паспорт СО 673612, виданий 10.07.2001р., Мінським РУГУ МВС у м. Києві)
за рішенням загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1 453 620шт. (363 045,00 грн.), складає 48,454% статутного
капіталу Товариства. Особу призначено строком на 3 роки згідно Статуту;
до призначення займала наступні посади: Голова Наглядової ради ПрАТ
МЦКДЗ «Консалтінг Україна»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду члена Наглядової ради Ткаченко Валентину
Ігорівну (паспорт МЕ 291265, виданий 17.05.2003р., Оболонським РУГУ
МВС у м. Києві) за рішенням загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1 498 500шт. (374 625,00 грн.), складає
49,95% статутного капіталу Товариства. Особу призначено строком на
3 роки згідно Статуту; до призначення займала наступні посади: член Наглядової ради ПрАТ МЦКДЗ «Консалтінг Україна»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду члена Наглядової ради Ткаченко Сергія Григоровича (паспорт СН 279741, виданий 16.01.1999р., Старокиївським РУГУ
МВС у м. Києві) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Особу призначено строком на 3 роки згідно
Статуту; до призначення займала наступні посади: член Наглядової ради
ПрАТ МЦКДЗ «Консалтінг Україна», Генеральний директор ТОВ «Євроформат»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не
має.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Директор 		
Єжаков С.Г.
підпис, м. п.
14.04.2015р.

ПрАТ «Київмлин» (код ЄДРПОУ 30523267), місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Межигірська,83 повідомляє, що до
порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, опублікованого в
газеті: «Відомості НКЦПФР» № 59 (2063) від 27.03.2015 р., що відбудуться
29 квітня 2015 року о 10 годині за адресою: м. Київ, вул. Межигірська,83,
внесені додаткові питання, затверджені рішенням наглядової ради
ПрАТ «Київмлин» від 10.04.2015 року, а саме:
9. Перспективи розвитку Товариства на 2015-2017 роки та визначення
основних напрямків його розвитку на найближчі 3 роки.

10. Внесення змін до статуту ПрАТ «Київмлин», затвердження статуту
Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надається повноваження щодо підписання статуту товариства у новій редакції.
11. Визначення (зміна) місцезнаходження Товариства.
12. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Київмлин» у відповідності до діючого законодавства, інших внутрішніх положень Товариства.
Телефон для довідок: (044) 417-67-17.
Наглядова рада ПрАТ «Київмлин».

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

діяльності ТОВ «Бізнес-Група Співдружність» (Код ЄДРПОУ 33481340, місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Космічна, 26, 3 пов.) і складає 5 грн.
00 коп. та затверджена рішенням акціонера відповідно до вимог законодавства. Номінальна вартість однієї акції становить - 5 грн. 00 коп. Ринкова
вартість акцій складає 5 грн. 00 коп. за 1 (одну) просту іменну акцію Товариства. Прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю станом на
31.12.2014р. (на дату, яка передувала даті прийняття рішення про викуп
акцій) складає 5,896079 грн. на 1(одну) просту акцію. Тип, форма існування
і кількість акцій, що підлягають викупу - акції прості іменні бездокументарної форми існування у кількості 9 389 693 шт. загальною номінальною вартістю 46 948 465 гривень 00 копійок. Співвідношення загальної номінальної
вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу складає 73%.
Станом до викупу акцій акціонером, який володіє 10 і більше відсотками
акцій є VGH STEEL TRADING SPOLKA AKCYJNA (ВГХ Стил Трейдiнг акціонерне товариство, статистичний код 370419100), якому належать 100%
акцій. Акції викуповуються у єдиного акціонера VGH STEEL TRADING
SPOLKA AKCYJNA (ВГХ Стил Трейдiнг акціонерне товариство, статистичний код 370419100), який станом до викупу акцій володіє акціями у кількості 12 862 593 шт., що відповідає 100% у загальній кількості акцій. Емітент
власними акціями не володіє. Раніше викуп власних акцій не здійснювався.
Випуск акцій, що підлягають викупу, зареєстровано 22.11.2011 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво №520/1/11.
Попереднє рішення єдиного акціонера стосовно зменшення статутного капіталу АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» шляхом зменшення номінальної вартості акцій
скасовується.
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Генеральний директор Кох В.Т. М.П.
13.04.2015

І. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ СТИЛЬ». 2.Код за

ЄДРПОУ: 32565288. 3.Місцезнаходження: 61020 м.Харків, Комсомольське
шосе, буд.88. 4. Міжміський код, телефон та факс: (057)752-27-00, (057)75227-00. 5.Електронна поштова адреса: kokh_v@nowystyl.com.ua. 6.Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://nowystyl.com.ua. 7.Вид особливої інформації
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій.
ІІ. Текст Повідомлення Рішення щодо викупу власних акцій прийнято
09.04.2015р. єдиним акціонером VGH STEEL TRADING SPOLKA AKCYJNA
(ВГХ Стил Трейдiнг акціонерне товариство, статистичний код 370419100)
(рішення № 0904/2015 від 09.04.2015р.). Період викупу та порядок викупу:
Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів та строк сплати їх вартості: Строк приймання письмової пропозиції
акціонера про продаж акцій: з 14 квітня 2015 року по 30 квітня 2015 року
включно. На підставі письмової пропозиції акціонера про продаж акцій
укладається письмовий договір купівлі-продажу акцій. Строк укладання договорів купівлі-продажу акцій (на підставі письмової пропозиції акціонера
про продаж акцій): з 14 квітня 2015 року по 15 травня 2015 року включно.
Строк оплати вартості акцій, що викупаються Товариством: оплата Товариством вартості акцій, що викупаються, здійснюються з моменту укладання
договору купівлі-продажу та не пізніше 31.12.2015 року. Товариство здійснює викуп власних акцій з метою їх подальшого анулювання. Викуп акцій
здійснюється за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства і
визначена відповідно до вимог чинного законодавства суб'єктом оціночної
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ЗАПОРIЖКОКС”
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 "ЗАПОРIЖКОКС"
2. Код за ЄДРПОУ
00191224
3. Місцезнаходження
69600, мiсто Запорiжжя, вулиця
Дiагональна, будинок 4
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 283-93-44, (061) 236-14-42
5. Електронна поштова адреса
nikolay.zinchenko@zaporozhcoke.
com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.zaporozhcoke.com
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС», якi вiдбулись
«14» квiтня 2015 року було прийняте рішення з питання шостого порядку
денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Про припинення повноважень члена
Наглядової ради Товариства», яким припинено «14» квiтня 2015 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company
Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).
Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента у
розмiрi 51,0000% вiд загальної кiлькостi акцiй (кiлькiсть акцiй - 60 855 901
шт.). Розмір пакета акцій емітента, які належать посадовій особі в грошовому вираженні складає 608 599,01 грн.
Змiни у персональному складi посадових осiб емiтента вiдбулись на
пiдставi рiшення з питання шостого порядку денного Загальних зборiв
акцiонерiв: «Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства», якi вiдбулись «14» квiтня 2015 року.

Строк протягом якого особа перебувала на посадi одноособового члена
Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» складає 2 роки 4 мiсяцi 14 днiв.
Iнформацiя щодо прiзвища, iменi та по батьковi, паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не надається,
оскiльки посадова особа є юридичною особою.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС», якi вiдбулись
«14» квiтня 2015 року було прийняте рiшення з питання сьомого порядку
денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Обрання персонального складу
Наглядової ради Товариства», яким обрано з «15» квiтня 2015 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability
Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) строком на
3 (три) роки.
Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента у
розмiрi 51,0000% вiд загальної кiлькостi акцiй (кiлькiсть акцiй - 60 855 901
шт.). Розмір пакета акцій емітента, які належать посадовій особі в грошовому вираженні складає 608 599,01 грн.
Змiни у персональному складi посадових осiб емiтента вiдбулись на
пiдставi рiшення з питання сьомого порядку денного Загальних зборiв
акцiонерiв: «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»,
якi вiдбулись «14» квiтня 2015 року.
Строк, на який обирається особа, складає 3 (три) роки.
Iнформацiя щодо прiзвища, iменi та по батьковi, паспортних даних,
попереднiх посад, якi обiймала ця посадова особа протягом останніх п'яти
рокiв та непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не надається, оскiльки посадова особа є юридичною особою.
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
Рубчевський Валерiй Миколайович
Виконуючий обов'язки
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
Генерального директора
М.П.
14.04.2015
(дата)

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ»!
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГОЛОВНИЙ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
КОНСТРУКТОРСЬКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ».
2. Код за ЄДРПОУ: 13504966
3. Місцезнаходження: 87535 м. Маріуполь, площа Машинобудівельників, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0629) 517713; 538931
5. Електронна поштова адреса: info@gskti.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: WWW.gskti.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
1. Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ» (протокол зборів
акціонерів №17 від 14.04.2015р.) 14 квітня 2015 року припинено повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства та відкликано її єдиного члена – Компанію AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED
(«АЗОВМАШІНВЕСТ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД») (републіка Кіпр реєстраційний номер НЕ 235819) з посади Голови Наглядової ради
ПАТ«ГСКТІ» (склад Наглядової ради 1 (один) член, який є Головою
Наглядової ради). Рішення прийнято у зв’язку з заявою юридичної
особи AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED про дострокове припинення повноважень, як Голови Наглядової з 14.04.2015р. Припинення
повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів №17 від 14.04.2015р.

Особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі
92,997%.
Особа володiє пакетом акцій емітента у розмірі (грн.)
3173992,75 грн.
Особа володiє пакетом акцій емітента у розмірі 12695971 шт.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не
має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4(чотири) роки.
2. Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ» (протокол зборів
акціонерів №17 від 14.04.2015р.) 14 квітня 2015 року Малюга Андрій
Олександрович (паспорт: серія ВА номер 573459 виданий
17.12.1996 р. Іллічівським РВ Маріупольського МУ УМВС України в
Донецькій області) обраний на посаду Голови Наглядової ради ПАТ
«ГСКТІ» (склад Наглядової ради 1 (один) член, який є Головою Наглядової ради). Рішення прийнято у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства. Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів
№17 від 14.04.2015р.
Особа часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Особа не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не
має.
Строк, на який обрано особу - 3(три) роки.
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Генеральний директор ПАТ «ГСКТІ»
Сердюк Ю.Д.
15.04.2015р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Кредитні рейтинги, визначені або оновлені

ТОВ «Кредит-Рейтинг» у березні 2015 р.
Найменування
Богдан Моторс, АТ , АК
Аркада, ПАТ АКБ
АС-МВК, ТОВ
БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖЕНЬ, ПАТ
Банк Перший, ПАТ
БАНК РЕНЕСАНС
КАПІТАЛ, АТ
Будспецсервіс, ТОВ
Будспецсервіс, ТОВ
Будспецсервіс, ТОВ
ВіЕс Банк, ПАТ
Гарант-Система, ПрАТ ,
СК
ДІАМАНТБАНК, ПАТ
ДІАМАНТБАНК, ПАТ
ДІКСОН, ТОВ
Добробуд, ТОВ
Західна автомобільна
компанія, ТОВ
ЗДОРОВО, ПрАТ , СК
Ідея Банк, ПАТ
Ідея Банк, ПАТ
ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС,
ТОВ
Лозівський ковальськомеханічний завод, ТОВ
МАУП, ПрАТ , ВНЗ
МАУП, ПрАТ , ВНЗ
МІБ, ПАТ
МІСТО БАНК, АТ
Південний, АБ
Промполітікс, ТОВ
ПУМБ, ПАТ
СЕРВІС-ТЕХНОБУД, ТОВ
ТАСКОМБАНК, АТ
ТАСКОМБАНК, АТ

Серія
боргового
інструменту
B
A, D, E, F, G
-

Дата
визначення/ Рейтинг/Прогноз
оновлення
20.03.2015
Призупинено
27.03.2015 uaBBB/Стабільний
19.03.2015
uaB/Стабільний
27.03.2015 uaA-/Стабільний
03.03.2015
20.03.2015

Відкликано
Відкликано

A-C, H-J, T, U
CC-KK,
K-S,V- W
D-G
-

19.03.2015 uaBBB/Стабільний
19.03.2015 uaBBB/Стабільний

A
A, B, C
A, B, C
A, B, C

19.03.2015 uaBBB/Стабільний
19.03.2015 uaBBB/Стабільний
20.03.2015
Призупинено
20.03.2015
Призупинено
19.03.2015 uaB-/Стабільний

19.03.2015 uaB-/Стабільний
27.03.2015 uaA+/Стабільний
30.03.2015 uaBBB/Стабільний

B
А, В

30.03.2015
20.03.2015
20.03.2015
19.03.2015

uaA/В розвитку
uaA/Стабільний
uaA/Стабільний
uaBB/Стабільний

А, В

20.03.2015

Відкликано

B
-

27.03.2015
27.03.2015
19.03.2015

А, В, С
А-С, D-I
B, C, D, E

27.03.2015
31.03.2015
20.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015

uaA-/Стабільний
uaA-/Стабільний
uaBBB+/Стабільний
uaBBB/Стабільний
uaA+/Стабільний
Призупинено
uaAA-/Стабільний
uaBBB/Стабільний
uaA-/Стабільний
uaA-/Стабільний

ТІРАС, ВКФ у вигляді ТОВ
УКРІНБАНК, ПАТ
УКРГАЗ, ТОВ
УНІВЕРСАЛ БАНК, ПАТ
КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ,
ПАТ
КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ,
ПАТ

A, B, C
А, В, C-G
E, F

30.03.2015
31.03.2015

Відкликано
uaBBB+/Позитивний
19.03.2015 uaCCC/Стабільний
27.03.2015 uaAA/Стабільний
10.03.2015
Призупинено
10.03.2015

Призупинено

Список емітентів цільових облігацій, які мають кредитні рейтинги станом на 31.03.2015 р.
Серії
Місце будівниНазва
цільових Рейтинг/Прогноз
цтва
облігацій
Будспецсервіс, ТОВ
A-C, H-J, T, uaBBB/Стабільм.Київ
U, K-S, V, W,
ний
CC-KK
СЕРВІС-ТЕХНОБУД,
А-С, D- I
uaBBB/Стабільм.Київ
ТОВ
ний
Артем, ТОВ , ІБК
A, B, C
uaBB/Стабільний
м.Київ
ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС,
A, B
uaBB/Стабільний
м.Київ
ТОВ
Нове місто, ТОВ , БК
J, K
uaBB/Стабільний Львівська обл.
Нове місто, ТОВ , БК
D, E, F, G, H uaBB-/Стабільний Львівська обл.
Нове місто, ТОВ , БК
I
uaB+/Стабільний Львівська обл.
ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1,
K5-P5,
uaB+/Стабільний Харківська обл.
АТ
С5-F5, G5-J5
Укржилстрой плюс, ТОВ A, D, В, С
uaB+/Стабільний Одеська обл.
АС-МВК, ТОВ
A, D, E, F, G uaB/Стабільний
м.Київ
Західна автомобільна
A, B, C
uaB-/Стабільний
Чернівецька
компанія, ТОВ
обл.
Міханікі Україна, ПІІ
А
uaCCC/Стабільний
м.Київ
УКРГАЗ, ТОВ
А, В, C-G uaCCC/Стабільний Київська обл.
ДІКСОН, ТОВ
A, B, C
Призупинено
Дніпропетровська обл.
Добробуд, ТОВ
A, B, C
Призупинено
Дніпропетровська обл.
НБК, ПрАТ
D, E, F
Призупинено
м.Київ
Нотехс, ТОВ , ВКП
E, F, G
Призупинено
Сумська обл.
Промполітікс, ТОВ
А, В, С
Призупинено
Дніпропетровська обл.
Ріка, ТОВ ПБФ
A-S
Призупинено
Чернівецька
обл.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС»
Повідомлення
про прийняття рішення про продовження строку діяльності
пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого
виду закритого типу «Сучасні будівельні технології»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» повідомляє учасників пайового венчурного інвестиційного фонду
недиверсифікованого виду закритого типу «Сучасні будівельні технології»
(далі – ПВІФНЗ «Сучасні будівельні технології»), що Загальними Зборами
Учасників ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» (протокол № 278 від 13 квітня
2015 року) прийнято рішення щодо продовження строку діяльності ПВІФНЗ
«Сучасні будівельні технології» до 10 липня 2025 року.
ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» здійснює викуп інвестиційних сертифікатів
у учасників ПВІФНЗ «Сучасні будівельні технології», які не згодні з прийнятим рішенням про продовження діяльності ПВІФНЗ «Сучасні будівельні
технології» , в наступному порядку:
1. Місце подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів: Україна,
м. Київ, вул.. Ольгинська, б. 3, каб.43/3.
2. Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з
учасниками подаються наступні документи:
- Фізичними особами: заявка на викуп цінних паперів (за формою, наведеною в додатку 7 до Положення № 1338 від 30.07.2013 року); засвідчена фізичною особою копія паспорта громадянина України; засвідчений фізичною особою документ, що містить інформацію про реєстраційний номер
облікової картки платника податків;
- Юридичними особами: заявка на викуп цінних паперів (за формою,
наведеною в додатку 8 до Положення НКЦПФР № 1338 від 30.07.2015р.);
засвідчена у встановленому порядку копія виписки з ЄДР; засвідчена в
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установленому порядку копія документу, на підставі якого діє юридична
особа (статут, положення, тощо); засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує повноваження керівника або іншої особи, яка діє
від імені юридичної особи
Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі
або оформлені неналежним чином не розглядаються.
3. Розрахунки з учасниками здійснюються за рахунковою вартістю, визначеною на день прийняття рішення щодо продовження строку діяльності
ПВІФНЗ «Сучасні будівельні технології», яка дорівнює 1228,56 грн. за один
інвестиційний сертифікат.
При цьому кількість інвестиційних сертифікатів, які викуповуються в
учасника, не може перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів,
власником яких він був на день прийняття рішення про продовження діяльності ПВІФНЗ «Сучасні будівельні технології».
4. Дата початку приймання заявок від учасників – 13 квітня 2015 року
Дата закінчення приймання заявок від учасників – 13 липня 2015 року.
5. Розрахунки з учасниками здійснюватимуться з 13 жовтня 2015 року
по 13 листопада 2015 року шляхом сплати належної учаснику суми безготівковим переказом на вказаний у заявці про викуп рахунок.
6. У разі неможливості здійснення розрахунків з особою, яка відповідно до
заявки про викуп передала ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» інвестиційні сертифікати (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів
тощо), ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» протягом 10 робочих днів після закінчення
строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснює депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР.
За додатковою інформацією прохання звертатись за тел..
/044/ 253 54 06 або на електронну пошту oberezhnyuk@ukr.net

№72, 16 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Енестра”
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Страхова
емітента, код за
компанiя "Енестра", 21606847м. Київ ,
ЄДРПОУ, місцезнахо- Шевченкiвський, 04053, м. Київ, вулиця Артема,
дження, міжміський код будинок 21, офiс 406 (044) 360-45-88,
та телефон емітента
2. Дата розкриття
14.04.2015 року
повного тексту річної
інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
http://enestra.kiev.ua/
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на
якій розміщено
регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
за ЄДРПОУ аудитор«Фiнком-Аудит», 23164098
ської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної
особи - підприємця),
якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
У 2014 році проводились чергові річні загальні
загальні збори (розділ збори акціонерів, які відбулися 28.03.2014 року.
заповнюється у
Загальні зори відбулися. Кворум на загальних
випадку, якщо емітент зборах 100%. На загальних зборах розглядалися
- акціонерне товаринаступні питання порядку денного:
ство)
1. Затвердження регламенту проведення
Загальних зборiв акцiонерiв. Регламент
затверджено. 2. Обрання Голови та секретаря
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вирiшили: Обрати Лаптєву Олену Миронiвну
– Головою зборiв, Бобик Iрину Леонiдiвну – секретарем зборiв. 3. Обрання лiчильної комiсiї
загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю загальною
кiлькiстю 2-є осiб, у наступному складi: Голова
Лiчильної комiсiї – Редька Руслан Валерiйович,
секретар лiчильної комiсiї - Лаптєв Вадим
Iванович.4. Звiт правлiння про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2013 рiк. Затвердження звiту Правлiння.
Вирiшили: Звiт правлiння затвердити. 5. Звiт та
висновки Ревiзора Товариства за 2013 рiк.
Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора.
Вирiшили: Звiт Ревiзора Товариства затвердити.

6. Затвердження розподiлу прибутку за
пiдсумками дiяльностi Товариства у 2013 роцi.
Вирiшили: Частину прибутку в розмiрi
120 000 000,00 грн. направити на формування
вiльних резервiв, прибуток в розмiрi
15 837 000,00 грн. залишити як нерозподiлений, в
повному розпорядженнi Товариства. 7. Обрання
персонального складу Наглядової ради Товариства. Вирiшили: Залишити поточний стан
Наглядової ради без змiн. 8. Обрання персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Вирiшили: Залишити поточний склад Ревiзiйної
комiсiї без змiн. 9. Визначення напрямкiв дiяльностi
Товариства на 2014 рiк. Вирiшили: Визначити
основними напрямами дiяльностi ПрАТ «Страхова
компанiя «Енестра» на 2014 рiк - страхування
майна, а саме страхування майна фiзичних осiб та
страхування майна юридичних осiб. 10. Про
попереднє схвалення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися протягом року. Вирiшили:
Схвалити здiйснення значних правочинiв.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного (2014 року) та попереднього (2013 року) рішення
про виплату дивідендів не приймалось, дивіденди не виплачувались.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
174902
347193
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2
6
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
16626
8
Грошові кошти та їх еквіваленти
20932
22467
Власний капітал
140859
313098
Статутний капітал
16958
16958
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
148643
143596
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
24346
27989
Поточні зобов'язання і забезпечення
9697
6106
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ “СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО”
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
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента
"ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ
05471081
3. Місцезнаходження
73002, м. Херсон, Перекопська ,178
4. Міжміський код, телефон та /0552/35-36-58 35-36-58
факс
5. Електронна поштова адреса sevenergo@co.ksoe.com.ua
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
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ
«СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» вiд 09.04.15р. (протокол № 01) припинено повноваження Миргородського Володимира Васильовича, як Голови правління ПАТ
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» з 09 квiтня 2015р.

Миргородський Володимир Васильович перебував на посаді Голови
правління ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» з
25 лютого 2015 р. Володіє 0,0002% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ
«СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» вiд 09.04.15р. (протокол №01) обрано Миргородського Володимира Васильовича на посаду Генерального директора
ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» з 10 квiтня
2015 р на термiн 3 роки.
Протягом останніх п'яти років Миргородський Володимир Васильович
займав посаду Голови правління, заступник Голови правління з питань реформування ринку електроенергії.
Часткою у статутному фондi емiтента володiє у розмiрi 0,0002%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Миргородський Володимир Васильович
10.04.2015
Генеральний директор (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
"ЕКОГIНТОКС", 32589377
м. Київ , Голосiївський, 03680, м.Київ,
вул.Героїв Оборони, 6; 044 526-96-42

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://medved.kiev.ua/pat/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
ТОВ "АФ "Добсон-консалтинг",
ЄДРПОУ аудиторської фірми
21681636
(П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності
Дата проведення останніх зборів
5. Інформація про загальні
акціонерів – 22.02.2011р.
збори (розділ заповнюється у
випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
За результатами
За результатами
звітнього періоду
періоду, що передував звітньому
за
за
за
за привілепрости- привіле- простими йованими
ми
йованими акціями
акціями
акціями акціями
Сума нарахованих
0
0
0
0
дивідендів, грн.
Нарахувані дивіденди
0
0
0
0
на одну акцію, грн.
Сума виплачених
0
0
0
0
дивідендів, грн.
Дата складання
переліку осіб, які мають
право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис
Дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися в 2014 році. ПАТ «ЕКОГІНТОКС» з
22.11.2010 року знаходиться в станi лiквiдацiї.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звіт- поперений
дній
Усього активів
296
294
Основні засоби (за залишковою вартістю)
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти
296
294
Власний капітал
296
294
Статутний капітал
250
250
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
46
44
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
0
0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0
0
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
0
0
акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних випусків,
загальна номіналь0
0
викуплені протягом звітного
на вартість
у відсотках від
0
0
періоду
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп цінних паперів власних випусків
протягом періоду
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК»

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК»
1.2 Організаційно-правова форма емітента – акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 39544699
1.4 Місцезнаходження емітента - 04053, м. Київ, вул. Кудрявський
узвіз, буд. 2
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента – тел./факс
(044) 5904664
1.6 Електронна поштова адреса емітента: a.metnova@cristalbank.
com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://cristalbank.com.ua
1.8 Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
У зв’язку з прийняттям акціонером Банку рiшення вiд 12.03.2015 року
б/н щодо змiни найменування Банку, виключивши з нього слово
«перехiдний» та внесення змiн до Статуту Банку шляхом його викладення
в новiй редакцiї, з метою приведення його змiсту у вiдповiднiсть до вимог
чинного законодавства України, зокрема, на виконання вимог Законiв
України «Про акцiонернi товариства», «Про банки та банкiвську дiяльнiсть»,
акцiонером Банку 12.03.2015 прийнято рiшення:
− про обрання строком на 5 рокiв Головою Правлiння ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» з 12.03.2015 року, але не
ранiше здiйснення державної реєстрацiї змiн до Статуту Банку, Гаврилюк
Наталiю Борисiвну (паспорт серiя АЕ №794616, виданий Жовтневим РВ
ДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. 22.08.1997). Протягом останнiх
п`яти рокiв Гаврилюк Наталiя Борисiвна обiймала наступнi посади: Перший
заступник Голови Правлiння ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», заступник Голови
Правлiння ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», заступник начальника вiддiлу супроводження виведення неплатоспроможних банкiв з ринку Департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб, заступник директора Департаменту врегулювання
неплатоспроможностi банкiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має, акцiями Банку та часткою в статутному капiталi Банку не володiє;
− про обрання строком на 5 рокiв Заступником Голови Правлiння
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» з
12.03.2015 року, але не ранiше здiйснення державної реєстрацiї змiн до
Статуту Банку, Печовал Катерину Вiкторiвну (паспорт серiя СТ №014235,
виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi вiд
20.02.2008). Протягом останніх п`яти років Печовал Катерина Вiкторiвна
обiймала наступнi посади: начальник управління розвитку бiзнесу
ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», директор Департаменту корпоративного бiзнесу
ПАТ «ТЕРРА БАНК». Зазначена особа непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини не має, акцiями Банку та часткою в статутному
капiталi Банку не володiє;
− про обрання строком на 5 рокiв членом Правлiння ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» з 12.03.2015 року, але
не ранiше здiйснення державної реєстрацiї змiн до Статуту Банку, Головного бухгалтера Єрмолову Олену Олександрiвну (паспорт серiя МЕ
№480710, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi вiд
21.12.2004). Протягом останнiх п`яти рокiв Єрмолова Олена Олександрiвна
обiймала наступнi посади: начальник управлiння внутрiшньобанкiвських
операцiй Департаменту бухгалтерського облiку ПАТ «Промiнвестбанк».
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має, акцiями Банку та часткою в статутному капiталi Банку не володiє;
− про обрання строком на 5 рокiв членом Правлiння ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» з 12.03.2015 року, але
не ранiше здiйснення державної реєстрацiї змiн до Статуту Банку, директора Департаменту проблемних боргiв та судового захисту Логiнова Костянтина Еварестовича (паспорт серiя НК №510044, виданий Бахмацьким
РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. вiд 13.05.1998). Протягом останнiх
п`яти рокiв Логiнов Костянтин Еварестович обiймав наступнi посади: начальник управлiння по врегулюванню судових справ Департаменту правового аналiзу та забезпечення ПАТ «ТЕРРА БАНК», заступник директора
Департаменту правового аналiзу та забезпечення ПАТ «ТЕРРА БАНК»,
заступник директора Департаменту – начальник управлiння реалiзацiї заставного
майна
Департаменту
проблемних
активiв
ПАТ «БРОКБIЗНЕСБАНК», директор Департаменту монiторингу та контролю якостi активiв та судового захисту ПАТ «ТЕРРА БАНК», директор Департаменту проблемних боргiв та судового захисту ПАТ «ТЕРРА БАНК».
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має, акцiями Банку та часткою в статутному капiталi Банку не володiє.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з вимогами законодавства.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне
товариство
«Кременчуцький
ремонтномеханiчний завод»

2.Код за ЄДРПОУ: 00380391
3.Місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вулиця
29 вересня, будинок 10/24, офіс 62А
4.Міжміський код, телефон та факс: 0677332742
5.Електронна поштова адреса: krmz2000@yandex.ru
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.rmz.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кременчуцький ремонтномеханічний завод» (протокол від 14.04.15 р.) припинено повноваження у
зв’язку з закінченням терміну дії повноважень:
- Голови Наглядової ради Солов’я Олександра Олександровича, паспорт КН 118277 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в
Полтавській обл. 01.03.96 р. На посаді перебував з 16.03.12 р. по 14.04.15 р.
Розмір пакета акцій ПрАТ «КРМЗ» - 242 акції на загальну суму 302,50 грн.,
що становить 1,365% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має;
- члена Наглядової ради Першиної Алли Вiкторiвни, паспорт КО 900349
Крюківським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 23.05.12 р. На посаді перебувала з 16.03.12 р. по 14.04.15 р. Розмір пакета акцій
ПрАТ «КРМЗ» - 10 акцій на загальну суму 12,50 грн., що становить 0,0564%
в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені
з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має;
обрані на посади строком на три роки до проведення чергових Загальних зборів:
- член Наглядової ради Соловей Олександр Олександрович, паспорт
КН 118277 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській обл. 01.03.96 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади:
з 16.03.12 р. Голова Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» (ЗАТ «РМЗ»). Розмір
пакета акцій ПрАТ «КРМЗ» - 242 акції на загальну суму 302,50 грн., що
становить 1,365% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості

за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має;
- член Наглядової ради Першина Алла Вiкторiвна, паспорт КО 900349
Крюківським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 23.05.12 р. Протягом останніх 5 років займала наступні посади: з 06.07.10 р. – бухгалтер
ПрАТ «КРМЗ» (ЗАТ «РМЗ»); з 16.03.2012 р. член Наглядової ради
ПрАТ «КРМЗ» (ЗАТ «РМЗ»). Розмір пакета акцій ПрАТ «КРМЗ» - 10 акцій
на загальну суму 12,50 грн., що становить 0,0564% в статутному капіталі
емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів,
та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Кременчуцький ремонтно-механічний
завод» (протокол від 14.04.15 р.) обраний на посаду Голови Наглядової
ради ПрАТ «КРМЗ» Соловей Олександр Олександрович, паспорт КН
118277 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській обл. 01.03.96 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з
16.03.2012 р. Голова Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» (ЗАТ «РМЗ»). Розмір
пакета акцій ПрАТ «КРМЗ» - 242 акції на загальну суму 302,50 грн., що
становить 1,365% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості
за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кременчуцький ремонтномеханічний завод» (протокол від 14.04.15 р.) припинено повноваження у
зв’язку з закінченням терміну дії повноважень:
- Ревізора Пилипенка Володимира Івановича, паспорт КО 855725 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 30.03.11 р. На посаді
перебував з 04.04.14 р. по 14.04.15 р. Розмір пакета акцій ПрАТ «КРМЗ» 2 акції на загальну суму 2,50 грн., що становить 0,01128% в статутному
капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих
мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має;
обрано на посаду строком на один рік до проведення чергових Загальних зборів:
- Ревізора Редькіна Юрія Вікторовича паспорт КО 273928 Крюківським
РВ УМВС України в Полтавській обл. 20.11.01 р. Протягом останніх 5 років
займав наступні посади: з 21.12.07р. – ПрАТ «КРМЗ» (ЗАТ «РМЗ»), слюсар – інструментальник. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правління ______
Дзюба О.К.
15.04.2015
М.П.
( підпис ) ( ініціали та прізвище керівника ) ( дата )

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
До відома акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СЕРВІСКОЛІЯМАШ»!

(місцезнаходження: Україна, 52070, Дніпропетровська область,
Дніпропетровський район, селище Новоолександрівка
(м. Дніпропетровськ, Аеродром 32.))
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕРВІСКОЛІЯМАШ» (далі –
Товариство) повідомляє акціонерів Товариства про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 17 травня
2015 року о 10-00 за адресою: м. Дніпропетровськ, Аеродром 32, у
конференц-залі підприємства. Реєстрація учасників позачергових загальних Зборів Товариства буде здійснюватись з 9-00 години до 9-50 години, в день та за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 24 година 00 хвилин 12 травня 2015р.
Участь у позачергових загальних зборах акціонерів можуть прийняти як
акціонери, так їх представники.
Документи для встановлення особи під час реєстрації:
Для реєстрації акціонерам Товариства-фізичним особам необхідно
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ,
що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – належним
чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт
або інший документ, що може ідентифікувати особу).
Для акціонерів - юридичних осіб та їх представників - виписка з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, чинна
на дату проведення зборів, та документи, що посвідчують правомочність
представника.

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Голови, секретаря Зборів та лічильної комісії. Затвердження
порядку голосування на Зборах та регламенту Зборів.
2. Про розгляд звернення ТОВ НВП «УКРРЕМКОЛІЯМАШ» (код ЄДРПОУ
25523822) щодо надання Товариством фінансової поруки в якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВ НВП «УКРРЕМКОЛІЯМАШ» (код
ЄДРПОУ 25523822) перед АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».
3. Про надання повноважень генеральному директору Товариства на
укладання та підписання договору поруки, та інших документів, пов’язаних
з укладенням вищезазначеного договору.
4. Про необхідність погодження проекту Договору поруки.
З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери можуть ознайомитись безпосередньо за місцезнаходженням Товариства: м. Дніпропетровськ, Аеродром 32, кімната № 10 у робочі
дні з 9.00 до 17.00, а в день проведення позачергових загальних зборів - також
у місці їх проведення: м. Дніпропетровськ, Аеродром 32, у конференц-залі підприємства. Для ознайомлення з документами необхідно пред’явити документ,
що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Генеральний директор ПрАТ «СЕРВІСКОЛІЯМАШ» Тараненко Олександр Григорович.
Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій
формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного
позачергових загальних зборів, не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення.
Довідки за телефоном: (056) 3779279
ПрАТ «СЕРВІСКОЛІЯМАШ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство Науково-дослiдний та проектний iнститут
по збагаченню та агломерацiї руд чорних металiв «Механобрчормет»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство Науковоемітента, код за
дослiдний та проектний iнститут по збагаченню
ЄДРПОУ, місцезнахота агломерацiї руд чорних металiв
дження, міжміський код «Механобрчормет», 04689352
та телефон емітента
Дніпропетровська обл. , Довгинцiвський р-н,
50086, м. Кривий Рiг, вул. Телевiзiйна, 3,
(056) 409-78-53
2. Дата розкриття
15.04.2015
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
http://mekhanobrchormet.com.ua/pages/view/
мережі Інтернет, на якій reporting
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
за ЄДРПОУ аудиторАудиторська фiрма «Форум», 23070374
ської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної
особи - підприємця),
якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
Загальнi збори акцiонерiв не проводились тому,
загальні збори (розділ що Вищим органом Товариства
заповнюється у
є держава в особi Фонду державного майна
випадку, якщо емітент України, як єдиний акцiонер. Фонд державного
- акціонерне товаримайна України здiйснює управлiння
ство)
Товариством шляхом прийняття рiшень
(розпоряджень) у формi наказiв з питань, що
вiднесенi до компетенцiї Вищого органу
Товариства.

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДНІПРОСПЕЦМАШ»

(код ЄДРПОУ 21851891, місцезнаходження: Україна, 52070, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, селище Новоолександрівка (м. Дніпропетровськ, Аеродром 32.))
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОСПЕЦМАШ» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 17 травня 2015 року о 10:00 годині, за адресою:
м.  Дніпропетровськ, Аеродром 32, у конференц-залі підприємства. Реєстрація учасників буде здійснюватись з 9-30 годин до 10-55
години в день та за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
позачергових загальних зборах – 24 година 00 хвилин 12 травня
2015 року.
Участь у позачергових загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так їх представники.
Документи для встановлення особи під час реєстрації:
Для реєстрації акціонерам Товариства-фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший
документ, що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати
особу).
Для акціонерів - юридичних осіб та їх представників - виписка з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, чинна на дату проведення зборів, та документи, що посвідчують правомочність представника.
Порядок денний
(перелік питань, які запропоновані до розгляду
та голосування):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання
голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про розгляд звернення ТОВ НВП «УКРРЕМКОЛІЯМАШ» (код
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6. Інформація про
дивіденди.

Дивiденди за результатами фiнансовогосподарської дiяльностi товариства за 2014 рiк
будуть нарахованi згiдно наказу ФДМУ

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
66078
67426
Основні засоби (за залишковою вартістю)
29585
32894
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
5226
3631
Сумарна дебіторська заборгованість
9630
7853
Грошові кошти та їх еквіваленти
604
3135
Власний капітал
55730
55948
Статутний капітал
8465
8465
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
46838
47404
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
7077
6757
Поточні зобов'язання і забезпечення
3271
4721
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0.00121
0.00667
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.00121
0.00667
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
33861600 33861600
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
протягом звітного періоду
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
Голова правління 	Фортуна Вадим Олександрович

ЄДРПОУ 25523822) щодо надання Товариством фінансової поруки в
якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВ НВП «УКРРЕМКОЛІЯ
МАШ» (код ЄДРПОУ 25523822) перед АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».
3. Про надання повноважень директору Товариства на укладання
та підписання договору поруки, та інших документів, пов’язаних з
укладенням вищезазначеного договору.
4. Про необхідність погодження проекту Договору поруки.
Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки до
позачергових загальних зборів ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Не пізніше як за 20 днів до дати проведення позачергових
зборів акціонери Товариства мають право в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.
Особисто з документами (матеріалами) з питань порядку денного
можна ознайомитись у робочі дні з 10-00 до 17-00 за адресою: м. Дніпропетровськ, Аеродром 32, кімната № 10. Для ознайомлення з документами (матеріалами) акціонеру необхідно пред’явити документ, що
посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах, а представнику
акціонера - документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з
документами – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. В день проведення позачергових загальних зборів з документами (матеріалами) з питань порядку денного можна ознайомитись у
місці проведення зборів.
Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів – Директор ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦМАШ» Коломійцева Людмила Йосипівна. В день проведення позачергових
загальних зборів з документами (матеріалами) з питань порядку
денного можна ознайомитись у місці проведення позачергових загальних зборів.
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного
позачергових загальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з
документами (матеріалами) з питань порядку денного надсилати за
адресою: м. Дніпропетровськ, Аеродром 32, кімната № 10.
Довідки за телефоном: (056) 377-92-79.

№72, 16 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ

ПрАТ «ТРАНСПОРТ»,

ЄДРПОУ 32609639,
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Повне найменування та місцезнаходження Товариства:
Приватне акціонерне товариство «Транспорт» (далі – Товариство), яке
знаходиться за адресою: Україна, 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка,
вул. Б.Хмельницького, 1, тел. (272) 2-31-96, 2-32-80.
Дата, час та місце проведення позачергових Загальних зборів:
«21» травня 2015 р., об 10.00 годині, Україна, 85102, Донецька обл.,
м. Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, 1.
Дата реєстрації учасників Загальних зборів: «21» травня 2015 р.
Початок реєстрації учасників Загальних зборів: о 9.00 годині.
Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: о 9 годині 30 хвилин.
Дата та час відкриття Загальних зборів: «21» травня 2015 р. о 10.00 годині.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: «15» травня 2015 року Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представникам акціонерів – також відповідну довіреність, оформлено згідно з
чинним законодавством України.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи
Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про продовження терміну повноважень Ревізора Товариства.
4. Про затвердження умов договорів (цівільно-правових або трудових)
з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором Товариства.
5. Про продовження терміну повноважень членів Голови та членів Наглядової ради.
6. Про затвердження умов договорів (цівільно-правових або трудових)
з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом одного року з дня проведення даних загальних
зборів акціонерів.
Ознайомитись з матеріалами з питань порядку денного позачергових
Загальних зборів акціонери Товариства можуть за адресою: Україна,
85102, Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, 1, а також
у день проведення Зборів.
Місце ознайомлення: каб.101. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами голова комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «Транспорт» Скворча І.Є.
Телефон для довідок: (272) 2-31-96, 2-32-80.
Голова комісії з припинення (перетворення)
ПрАТ «Транспорт»

І.Є. Скворча

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
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
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «ЗЛАТИЦЯ»,
місцезнаходження, міжміський
21541131, вул. Закревського 22,
код та телефон емітента
м. Київ, Деснянський, 02660,
(044) 239-23-66
2. Дата розкриття повного тексту 16.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
д/н
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариемітента, код за
ство «Українська iновацiйноЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код фiнансова компанiя», 25198262,
м. Київ , Оболонський, 04212, м. Київ, вул. Марта телефон емітента
шала Малиновського, 12-а тел. 044 495 23 73
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії - 15.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформаці http:// http://stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/45543/show
4. Інформація про аудитора: ТОВ «Аудиторська фірма «Віспер-Аудит»; код за
ЄДРПОУ 21638764, Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0342, видане Аудиторською палатою України на підставі
рішення № 100 від 30 березня 2001 року, чинне до 27 січня 2016 р.; Свідоцтво
про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на
ринку цінних паперів АБ № 000547 від 14.08.2007 року. Строк дії до 27.01.2016
року; Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0048 (рішення
АПУ від 23.09.2010 року № 220/4.1) Місцезнаходження: 03150, м. Київ,
вул. Димитрова, 5, корп. 10-А, кімн. 401, тел./факс (044) 236 – 48 – 47,
050-312-58-58, електронна пошта: wisperau@ukr.net
5. Інформація про загальні збори в 2014 році :
- Загальні чергові збори акціонерів від 31 березня 2014 року. Кворум 68.24%. Скликані Наглядовою радою Товариства. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УIФК»
(далi – Товариство), припинення повноважень лiчильної комiсiї Товариства. 2. Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства. 4. Звiт Наглядової ради
Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради Товариства. 5. Звiт Ревiзора Товариства за 2013 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзора Товариства.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 7. Розподiл прибутку
та збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2013 роцi. 8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членiв
Наглядової ради Товариства. 10. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру
їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 11. Про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
12. Обрання ревiзора Товариства. 13. Затвердження умов договорiв, що
укладатимуться з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору Ревiзором.
14. Про схвалення та/або вчинення правочинiв.
Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних Зборів акціонерів рішення прийняті та
затверджені.
6. Інформація про дивіденди: У звязку iз отриманими збитками за
пiдсумками роботи Товариства у 2013 році дивiденди не нараховувалися.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис. грн)
Період
Найменування показника
2014р.
2013р.
Усього активів
1 490 913 1 732 635
Основні засоби (за залишковою вартістю)
41 267
45 397
Довгострокові фінансові інвестиції
48 868
47 613
Запаси
128
830
Сумарна дебіторська заборгованість
477 339
454 375
Грошові кошти та їх еквіваленти
3 577
6 278
Власний капітал
-569 103 502 772
Статутний капітал
500 000
500 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-1 151 016 -249 489
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1 889 452 1 150 661
Поточні зобов'язання і забезпечення
170 564
79 202
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -180.31
-11,769
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-180.31
-11,769
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
5 000
5 000
Цінні папери власних
загальна
0
0
0
0
випусків, викуплені про- у відсотках від статутного
тягом звітного періоду капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
Генеральний директор ПАТ «УІФК»
Головний бухгалтер ПАТ «УІФК 		

Бобриньов О.В.
Качура О.М.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№72, 16 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік
емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ
IНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО, 00120253, Харківська обл. Харківський р-н
61057 м. Харків вул. Клочківська, 276, 0573376490
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2015р.
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.ukemp.org
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська
фірма «Аудит-Днiпроконсульт»., 24600006
5. Інформація про загальні збори
04.04.2014 проведено чергові загальні збори. Чергові загальні збори
відбулися 04.04.2014 року.
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів: обрання голови та секретаря, обрання членів лічильної комiсiї та затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту Правлення за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правлення за 2013 рiк.
3. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2013 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради за 2013рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
6. Розподiл прибутку за 2013 рiк , визначення строкiв та порядку виплати дивiдендiв.
Пропозицiй до порядку денного не надходили.
РЕГУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
З 1-го питання:
1.1. Обрати:Головою загальних зборiв - Олiйник Г. О.Секретарем загальних зборiв - Цимбал Т. О.
Лiчiльну комiсiю: Голова комiсiї - Єшко О.Г. , Члени комiсiї - Внукова Л.I.,
Шаргород О.Ю.
1.2. Встановити регламент проведення Зборiв:Головою зборiв запропоновано затвердити наступний регламент:доповiдi за порядком денним - до
15 хв.; виступи - до 5 хв.; виступи пiд час дебатiв - до 5 хв.
З 2-го питання:
Затвердити звiт Правлiння про результати роботи Товариства у 2013 р.
та визнати роботу Правлiння задовiльною.
З 3-го питання: Визнати роботу Наглядової Ради у 2013 роцi задовiльною
та затвердити звiт Наглядової Ради.
З 4-го питання: Визнати роботу комiсiї у 2013 роцi задовiльною та затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
З 5-го питання: Затвердити фiнансовий звiт i баланс Товариства за 2013 р.
З 6-го питання:
1. Затвердити розподiл прибутку, що залишився в розпорядженнi
ПАТ (фiнансовий результат) за звiтний 2013 рiк, в загальнiй сумi
1017 000,00 грн., в фонд дивiдендiв направити суму 255123,12 грн.
2.Виплатити дивiденди за 2013 рiк в сумi 255123,12 грн. 00 коп.

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента

ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК»

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК»
1.2 Організаційно-правова форма емітента – акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 39544699
1.4 Місцезнаходження емітента - 04053, м. Київ, вул. Кудрявський
узвіз, буд. 2
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента – тел./факс
(044) 5904664
1.6 Електронна поштова адреса емітента: a.metnova@cristalbank.
com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://cristalbank.com.ua
1.8 Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
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Виплату дивiдендiв здiйснити в наступнi термiни: початок виплати - 20
квiтня 2014 р.;
закінчення виплати - 30 червня 2014р. Дивiденди виплатити акцiонерам,
що є такими по перечню акцiонерiв на 31.03.2014р. Виплату провести пропорційно загальній вартості акцій, що їм належать.
6. Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами
періоду, що передував
звітного періоду
звітному
за
за
за
за простими привілепривілепростими
акціями
йованими
йованими
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
151 847,6
0
255 123,12
0
дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на
0,05
0
0,084
0
одну акцію, грн.
Сума виплачених
151 847,6
0
255 123,12
0
дивідендів, грн.
31.03.2014
Дата складення переліку 10.04.2015
осіб, які мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів 10.04.2015
20.04.2014
Опис
- дата прийняття рішення про виплату дивiдендiв - 20.03.2015 р.
- дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв - 10.04.2015 р.
- розмір - 151847,60 грн.
- термін виплати дивiдендiв: з 10.04.2015 р. по 30.06.2015 р.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
8529
9205
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3163
3167
Довгострокові фінансові інвестиції
440
440
Запаси
822
586
Сумарна дебіторська заборгованість
877
3842
Грошові кошти та їх еквіваленти
2889
743
Власний капітал
7685
7470
Статутний капітал
759
759
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
4347
4132
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
577
577
Поточні зобов'язання і забезпечення
267
1158
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,155
0,335
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,155
0,335
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3037180
3037180
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від статутнопротягом звітного
го капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом періоду
З повагою,
Голова правління-директор

Г. О. Мікулін

2. Текст повідомлення
Рішенням акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК» від 08.04.2015 прийнято наступне:
− звільнити Гаврилюк Наталію Борисівну (паспорт АЕ №794616, виданий
Жовтневим РВ ДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. 22.08.1997) з посади директора ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК» з 08.04.2015. Гаврилюк Наталія Борисівна перебувала на посаді з 06.01.2015 по 08.04.2015;
− призначити в.о. директора ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК» з 09.04.2015 по 09.05.2015 року Печовал Катерину Вікторівну (паспорт СТ №014235, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй
областi вiд 20.02.2008).
Протягом останніх п`яти років Печовал Катерина Вiкторiвна обiймала
наступнi посади: начальник управління розвитку бiзнесу ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», директор Департаменту корпоративного бiзнесу ПАТ «ТЕРРА БАНК».
Зазначена особа непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини не
має, акцiями Банку та часткою в статутному капiталi Банку не володiє.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
вимогами законодавства.
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Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «БУДГІДРАВЛІКА»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05790352
3. Місцезнаходження емітента 65005, м. Одеса, вул. Мельницька, 28А
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0482358610, 0487323593
5. Електронна поштова адреса емітента ishpanuk@stroygidravlika.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для
розкриття інформації stroygidravlika.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення.
Протоколом Наглядової ради ПАТ « Будгідравліка « від 14.04.2015
року згідно Статуту Товариства

- припинено повноваження генерального директора Федотова Володимира Веніаміновича, паспорт серії КЕ № 086642, виданий Приморським РВ
УМВС України в Одеській області 11.10.1995 року., у зв’язку iз закiнченням
строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з
12.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має, не володіє часткою у статутному капіталі .
- обрано на посаду генерального директора Федотова Володимира Веніаміновича, паспорт серії КЕ № 086642, виданий Приморським РВ УМВС
України в Одеській області 11.10.1995 року. Посадова особа призначена на
термін 2 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посади:
генеральний директор, в.о. голови правління, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє часткою у статутному капіталі Товариства.
ІІІ. Підпис
1.Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Генеральний директор Федотов Володимир Веніамінович
М.П. (підпис)
(ініціали та прізвище керівника) 14.04.2015 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні
За 2014 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне наймену- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИвання емітента,
СТВО «РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД
код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, «ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА», 00235890
міжміський код та Сумська , Роменський, 42000, м.Ромни, Гетьмана
телефон емітента Мазепи, 2В 05448 3-26-65,
2. Дата розкриття 15.04.2015
повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки www.rzt.com.ua
в мережі Інтернет,
на якій розміщено
регулярну річну
інформацію
4. Найменування, Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Альфакод за ЄДРПОУ
Аудит», 31312205
аудиторської
фірми (П. І. Б.
аудитора
- фізичної особи
- підприємця),
якою проведений
аудит фінансової
звітності
5. Інформація про Проведено чергові збори 25.04.2014р Порядок
загальні збори
денний: 1. Обрання лiчiльної комiсiї.2. Звiт правлiння
(розділ заповню- АТ про результати фiнансово-господарської дiяльностi
ється у випадку,
за 2013 рiк. 3. Звiт Наглядової ради АТ про роботу за
якщо емітент - ак- звiтнiй перiод. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї АТ
ціонерне товари- за звiтнiй перiод. 5. Затвердження рiчного звiту та
ство)
балансу АТ за звiтнiй перiод, порядку розподiлу
прибутку (покриття збиткiв). 6. Прийняття рiшення про
попереднє схвалення значних правочинiв, що
вчинятимуться товариством протягом календарного
року.Збори акцiонерiв вирiшили:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: - голова
комiсiї - Ткаченко В.Г.- секретар комiсiї - Шевченко Н.В.
- член комiсiї - Малькова Н.С.
2. Затвердити звiт правлiння АТ про результати
фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк.
3. Затвердити звiт Наглядової ради АТза звiтнiй
перiод.
4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї АТ за
звiтнiй перiод.

5. Затвердити рiчний звiт та баланс АТ за звiтнiй
перiод. Прибуток в сумi 1135,0 тис.грн. розподiлити
наступним чином: в резервний фонд 5% - 56,8 тис.
грн.; в фонд розвитку виробництва - 1078,2 тис. грн.
6. Виходячи з норм чинного законодавства та
Статуту Товариства, попередньо схвалити та надати
згоду на вчинення правлiнням товариства вiд iменi
ПАТ «РЗТ» наступних значних правочинiв протягом
календарного року:
- кредитних договорiв iз ПАТ «КРЕДОБАНК» та/або
iншими банкiвськими установами на загальну суму
не бiльше 85% вартостi активiв за даними останьої
рiчної фiнансової звiтностi на момент прийняття
такого рiшення;
- договорiв застави майна, належного ПАТ «РЗТ» на
загальну суму не бiльше 95% вартостi активiв за
даними останьої рiчної фiнансової звiтностi на
момент прийняття такого рiшення; За 2014 рiк рiшень
про отримання нових кредитних коштiв для поповнення обiгових коштiв пiдприємства не приймалось.
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)
Період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
65795
62810
Основні засоби (за залишковою вартістю)
32216
29660
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
12117
9773
Сумарна дебіторська заборгованість
16202
15833
Грошові кошти та їх еквіваленти
1109
1
Власний капітал
33012
31021
Статутний капітал
13344
13344
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
15906
13972
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
32783
31789
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0.03730 0.02126
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.03730 0.02126
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
53375141 53375141
Цінні папери власних випусків, загальна номіналь0
0
викуплені протягом звітного
на вартість
у відсотках від
0
0
періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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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
Приватне акцiонерне
емітента

2. Код за ЄДРПОУ

товариство "Зовнiшньо
торговельна наукововиробнича фiрма "КОЛО"

13463718

Зміни (призначено,
Дата
звільнено, обрано
вчинення
або припинено
дії
повноваження)
1
2
14.04.2015
звільнено

Посада
3
Голова
правлiння

3. Місцезнаходження

50048, м. Кривий Рiг, Днiпропетровська
обл., вул. Днiпропетровське шосе, буд. 34
4. Міжміський код, телефон та (0564 ) 72-02-44 факс
5. Електронна поштова адреса kolokr.2016@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі
http://id2288.smida.gov.ua/
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Прізвище, ім'я, по батькові
Розмір частки в
фізичної особи або повне Паспортні дані фізичної особи або ідентифістатутному капіталі
найменування юридичної
каційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
емітента (у відсотках)
особи
4
5
6
Дробот Володимир
АЕ 935791
0
Олексiйович
25.12.1997 Дзержинський РВ Криворiзького МУ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi

Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера Приватного акцiонерного товариства "Зовнiшньоторговельна науково-виробнича фiрма "КОЛО" (далi - Товариство) (протокол №_б/н вiд
08.04.2015 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: звiльнено Голову Правлiння Товариства Дробота Володимира
Олексiйовича (паспорт серiї АЕ № 935791, виданий Дзержинським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 25.12.1997 р.), який перебував на цiй посадi з 28.04.11 по 08.04.15. Дробот В.О. не володiє акцiями Товариства. Пiдставою для прийняття такого рiшення стала заява про звiльнення за
власним бажанням Голови правлiння Товариства Дробота В.О. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Дробот В.О. не має.
14.04.2015
звільнено
Головний
Чуприна Оксана
АН 045438
0
бухгалтер
Олександрiвна
06.12.2002 Саксаганський РВ КМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй областi
Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера Приватного акцiонерного товариства "Зовнiшньоторговельна науково-виробнича фiрма "КОЛО" (далi - Товариство) (протокол №_б/н
вiд 08.04.2015 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: звiльнено Головного бухгалтера Товариства Чуприну Оксану
Олександрiвну (паспорт серiї АН № 045438, виданий Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 06.12.2002 р.), яка перебувала
на посадi з 20.09.11 по 08.04.15. Чуприна О.О. не володiє акцiями Товариства. Пiдставою для прийняття такого рiшення стала заява про звiльнення за
власним бажанням Головного бухгалтера Товариства Чуприни О.О. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Чуприна О.О. не має.
14.04.2015
призначено
Голова
Дикань Валентина
АО 161402
0
правлiння
Олександрiвна
28.11.2013 Дзержинський РВ в мiстi Кривий Рiг
ГУ ДМС України в Днiпропетровськiй областi
Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера Приватного акцiонерного товариства "Зовнiшньоторговельна науково-виробнича фiрма "КОЛО" (далi - Товариство) (протокол
№_б/н вiд 08.04.2015 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: призначено на посаду Голови Правлiння Товариства Дикань Валентину Олександрiвну (паспорт серiї АО №161402, виданий Дзержинським РВ в мiстi Кривий Рiг ГУ ДМС України в Днiпропетровськiй
областi, 28.11.2013 р.) строком на 5 рокiв. Пiдставою для прийняття такого рiшення стала необхiднiсть призначення посадової особи Товариства
внаслiдок звiльнення попереднього Голови правлiння Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Посади, якi
займала Дикань В.О. протягом останнiх 5 рокiв: Директор ТОВ «Логтрансiнвест».
14.04.2015
призначено
Головний Блiнова Свiтлана Автономiвна
АЕ 703321
0
бухгалтер
07.08.1997 Криворiзький РВ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi
Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера Приватного акцiонерного товариства "Зовнiшньоторговельна науково-виробнича фiрма "КОЛО" (далi - Товариство) (протокол №_б/н вiд
08.04.2015 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: призначено на посаду Головного бухгалтера Товариства Блiнову Свiтлану
Автономiвну (паспорт серiї АЕ №703321, виданий Криворiзьким РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 07.08.1997 р.) строком на 5 рокiв. Пiдставою для
прийняття такого рiшення стала необхiднiсть призначення посадової особи внаслiдок звiльнення попереднього Головного бухгалтера Товариства. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Посади, якi займала Блiнова С.А. протягом останнiх 5 рокiв: директор ТОВ "Мульттаксi".
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.

2. Найменування посади
Голова правлiння

(підпис)
М.П.

Дикань Валентина Олександрiвна
(ініціали та прізвище керівника)
15.04.2015
(дата)

Приватне акцiонерне товариство
«Автотранспортне пiдприємство «Меблi»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Автотранспортне пiдприємство «Меблi»
2. Код за ЄДРПОУ: 05415616
3. Місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Дегтярiвська, 27А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 483-78-04 (044) 483-78-04
5. Електронна поштова адреса: mebli@rcb-avant.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://atpmebli.zvitat.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення
Згiдно реєстру акцiонерiв, що мають право на участь у загальних збо-
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рах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 08.04.2015 р. та виданого Емiтенту
14.04.2015 р., пакет акцiй ПАТ «Київопорядкомплект» становить 907 шт.,
що складає 9,14% голосуючих акцiй (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй
складає 9919 шт., вiдсоток зменшився внаслiдок розмiщення додатково випущених акцiй).
Згiдно реєстру акцiонерiв, що мають право на участь у загальних зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 08.04.2015 р. та виданого Емiтенту
14.04.2015 р., пакет акцiй ПВIФ «Новi технологiї» становить 8 061 шт., що
складає 81,27% голосуючих акцiй (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй
складає 9919 шт., вiдсоток збiльшився внаслiдок придбання додатково випущених акцiй).
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління
Биков Микола Володимирович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУЛА АГРО»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО «СУЛА АГРО», Код за ЄДРПОУ
місцезнаходження, міжміський 03777634, вул Ленiна, буд. 57,
код та телефон емітента
с.Вiльшана, р-н.Недригайлівський,
обл.Сумська, 42127, (05255) 5-63-42
2. Дата розкриття повного
14.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.vilshana.emitents.org
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
Товариство з обмеженою відповідальЄДРПОУ аудиторської фірми
ністю «Аудиторська компанія «Аверс»,
(П.І.Б. аудитора – фізичної
Код за ЄДРПОУ 35742424
особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 22.04.2014 року. Кворум зборів: 68,42% до загальної кількості голосів.
Порядок денний загальних зборів акціонерів
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Обрання лічильної
комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря Зборів.
2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту (річних фінансових результатів) Товариства за
2013 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
11. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової
ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.
14. Про зміну найменування Товариства.
15. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
16. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та
правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повноважень виконавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів
та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів.
17. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких є
заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з
дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення граничної сукупної вартості таких правочинів та надання повноважень виконавчому органу
на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів.
18. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про
Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий
орган Товариства. Пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
- згідно п.6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не
можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо
вони не створюють значних суперечок; - встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати
бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування; - остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після
розгляду останнього питання порядку денного; - доповідь по питанням порядку
денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до
2 хв.

1.2. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
- голова комісії – Шамрай Ігор Олександрович; - член комісії – Ткаченко
Тетяна Вікторівна; - член комісії – Штанова Катерина Григорівна.
1.3. Обрати Головою Зборів Товариства – Кононова Віталія Валерійовича.
1.4. Обрати секретарем Зборів Товариства – Радівілова Владислава
Едуардовича.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік – затвердити. Роботу Директора
Товариства визнати задовільною.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік – затвердити. Роботу
Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 р. – затвердити.
Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
5. Річний звіт (річні фінансові результати) Товариства за 2013 рік - затвердити.
6. Не розподіляти прибуток у зв’язку з його відсутністю. Покрити збитки
за рахунок прибутків майбутніх періодів.
7. Основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік - затвердити.
8. Відкликати (припинити повноваження) Голови та членів Ревізійної
комісії Товариства з 22 квітня 2014 року.
9. Обраними (затвердженими) до складу Ревізійної комісії Товариства
вважаються:
- Кабанова Надія Валеріївна; - Котенко Вікторія Миколаївна; - Коваль
Ольга Анатоліївна.
10. Обрати Кабанову Надію Валеріївну Головою Ревізійної комісії
Товариства.
11. Відкликати (припинити повноваження) Голови та членів Наглядової
ради Товариства з 22 квітня 2014 року.
12. Обраними (затвердженими) до складу Наглядової ради Товариства
вважаються:
- Кононов Віталій Валерійович; - Міхно Василь Євгенович; - Крисенко
Олена Василівна.
13. Визначити, що винагорода членам Наглядової рад Товариства не
нараховується.
Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової
ради Товариства, у редакції, що додається. Обрати Мартинюка Д.В., як
особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами
Наглядової ради Товариства.
14. Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «ВІЛЬШАНА» на нове – Публічне акціонерне товариство «Сула Агро».
15.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом
викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту
Публічного акціонерного товариства «Сула Агро», у редакції що
додається.
15.2. Доручити директору Товариства Бабенку Івану Костянтиновичу
підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства
«Сула Агро» та забезпечити державну реєстрацію змін та доповнень до
Статуту у встановленому законодавством порядку.
16. Надати повноваження Керівнику Товариства на укладення та
підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо
яких є заінтересованість, а саме будь-яких договорів та документів на їх
виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів на суму,
що перевищує 25 відсотків вартості активів, але менша ніж 50 відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на момент вчинення таких правочинів за граничною сукупною
вартістю, еквівалентною 50 млн. (п’ятдесят мільйонів) доларів США;
Надати повноваження Керівнику Товариства на укладення та підписання
від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є
заінтересованість, а саме: Договору (ів) поруки, Договору (ів) позики,
договорів про внесення змін та доповнень до іпотечного (іпотечних)
договорів, Договору (ів) застави та/або будь-яких інших договорів на
суму, що становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства за граничною сукупною
вартістю, еквівалентною 100 млн. (сто мільйонів) доларів США на момент
вчинення таких правочинів.
17.1. Схвалити значні правочини та правочини щодо яких є заінтересованість, в тому числі але не обмежуючись: Договору (ів) поруки, Договору
(ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про внесення змін та
доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) застави та/
або будь-яких інших договорів, які можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів
акціонерів Товариства;
17.2. Надати право Керівнику Товариства щодо затвердження підписом
значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, які
можуть вчинятися протягом одного року з дня проведення річних Зборів
акціонерів Товариства, а саме:
- на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів та
правочинів щодо яких є заінтересованість, а саме будь-яких договорів в
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тому числі але не обмежуючись: Договору (ів) поруки, Договору (ів) майнової
поруки, Договору (ів) позики, договорів про внесення змін та доповнень до
іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) застави та/або будь-яких інших
договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів,
але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на момент вчинення таких правочинів за граничною сукупною вартістю, еквівалентною 50 млн. (п’ятдесят мільйонів) доларів
США; - на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів
та правочинів щодо яких є заінтересованість, а саме: Договору (ів) поруки,
Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про внесення
змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) застави
та/або будь-яких інших договорів на суму, що становить 50 і більше відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства
за граничною сукупною вартістю, еквівалентною 100 млн. (сто мільйонів) доларів США на момент вчинення таких правочинів.
18.1. Внести зміни та доповнення до положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію, положення про виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, що додається.
18.2. Затвердити положення про загальні збори акціонерів, положення про
наглядову раду, положення про ревізійну комісію, положення про виконавчий
орган Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, що додається.
З усіх питань порядку денного рішення прийняті.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди за звітний період не виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
6567
8632
Основні засоби (за залишковою вартістю)
6385
8453
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1
0
Сумарна дебіторська заборгованість
1
0
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
0
Власний капітал
6391
8562
Статутний капітал
13064
13064
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-7361
-5183
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
176
70
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0,03
-0,04
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0,03
-0,04
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
65320
65320
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
протягом звітного
у відсотках від статутного
0
0
періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

Приватне акцiонерне товариство «Бобровицьке хлiбоприймальне пiдприємство»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне товарситво
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- «Бобровицьке хлiбоприймальне
ня, міжміський код та телефон
пiдприємство», код за ЄДРПОУ
емітента
00957040, вул.Горького, 1, м. Бобровиця, Чернiгiвська область, 17400,
Україна, (04632) 2-31-58
2. Дата розкриття повного тексту 15.04.2014
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
www.bobrovica-hpp.in.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма
аудиторської фірми (П.І.Б.
«Регістр», код за ЄДРПОУ 21647622
аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата
проведення: 22.04.2014 року. Кворум зборів: 92,849% до загальної
кількості голосів. 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення
Зборів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання
голови та секретаря Зборів.
2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2013
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту (річних фінансових результатів) Товариства
за 2013 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за
2013 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
14. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повноважень виконавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з
вчиненням Товариством таких правочинів.
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15. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо
яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом
одного року з дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення граничної сукупної вартості таких правочинів та надання повноважень
виконавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства
будь-яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з
вчиненням Товариством таких правочинів.
16. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положення
про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про
виконавчий орган Товариства.
Особи, що подавали пропозиції допереліку питань порядку денного:
пропозицій до порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
- згідно п.6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах
не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим
голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів
(або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів
Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь,
заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання,
пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування;
- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного
Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку
денного;- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні
виступи - до 2 хв.
1.2. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: голова комісії
– акціонер Жежера Наталія Василівна;
- член комісії – акціонер Мироняк Валентина Григорівна; - член комісії –
акціонер Вертелецький Олексій Миколайович.
1.3. Обрати Головою Зборів Товариства – представника акціонера
(ПП «Агропрогрес») Тарана Юрія Миколайовича.
1.4. Обрати секретарем Зборів Товариства – секретаря Товариства
Опенько Наталію Анатоліївну.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства у 2013 р. – затвердити. Роботу Правління Товариства визнати
задовільною.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік - затвердити. Роботу
Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік - затвердити.
Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.
5. Річний звіт (річні фінансові результати) Товариства за 2013 рік - затвердитию
6. Використати нерозподілений прибуток на розвиток виробництва,
соціальний захист працівників і пенсіонерів Товариства, інші соціальні
заходи, що не суперечать законодавству.
7. Основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
8. Відкликати (припинити повноваження) Голови та членів Ревізійної
комісії Товариства з 22 квітня 2014 року.
9. Обраними (затвердженими) до складу Ревізійної комісії Товариства
вважаються: зуєва Зульфія Назирівна, Шляхта Катерина Володимирівна,
Коваль Ольга Володимирівна..
10. Відкликати (припинити) повноваження Голови та членів Наглядової
ради Товариства з 22 квітня 2014 року.
11. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: Динис
Юрій Георгійович, Ніколенко Ольга Вікторівна, Логойда Іван Іванович.
12. Визначити, що винагорода членам Наглядової рад Товариства не
нараховується.
Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової
ради Товариства, у редакції, що додається. Обрати Голову Зборів
Товариства Тарана Ю.М., як особу, яка уповноважується на підписання
Договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом
викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту
Приватного акціонерного товариства «БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», у редакції що додається.
13.2. Доручити Голові Зборів Товариства Тарану Ю.М. підписати нову
редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «БОБРОВИЦЬКЕ
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» та забезпечити державну
реєстрацію змін та доповнень до Статуту у встановленому законодавством порядку.
14. Надати повноваження Керівнику Товариства на укладення та
підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів,
щодо яких є заінтересованість, а саме будь-яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких
правочинів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів, але
менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства на момент вчинення таких правочинів
за граничною сукупною вартістю, еквівалентною 50 млн. (п’ятдесят
мільйонів) доларів США;
Надати повноваження Керівнику Товариства на укладення та підписання
від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є
заінтересованість, а саме: Договору (ів) поруки, Договору (ів) позики,
договорів про внесення змін та доповнень до іпотечного (іпотечних)
договорів, Договору (ів) застави та/або будь-яких інших договорів на
суму, що становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства за граничною сукупною
вартістю, еквівалентною 100 млн. (сто мільйонів) доларів США на момент
вчинення таких правочинів.
15.1. Схвалити значні правочини та правочини щодо яких є заінтересованість, в тому числі але не обмежуючись: Договору (ів) поруки, Договору
(ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про внесення змін та
доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) застави та/
або будь-яких інших договорів, які можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів
акціонерів Товариства;
15.2. Надати право Керівнику Товариства щодо затвердження підписом
значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, які
можуть вчинятися протягом одного року з дня проведення річних Зборів
акціонерів Товариства, а саме:

- на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів та
правочинів щодо яких є заінтересованість, а саме будь-яких договорів в
тому числі але не обмежуючись: Договору (ів) поруки, Договору (ів)
майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про внесення змін та
доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) застави та/
або будь-яких інших договорів та документів на їх виконання, пов’язаних
з вчиненням Товариством таких правочинів на суму, що перевищує
25 відсотків вартості активів, але менша ніж 50 відсотків вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на момент
вчинення таких правочинів за граничною сукупною вартістю, еквівалентною 50 млн. (п’ятдесят мільйонів) доларів США;
- на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів та
правочинів щодо яких є заінтересованість, а саме: Договору (ів) поруки,
Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про внесення
змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) застави
та/або будь-яких інших договорів на суму, що становить 50 і більше відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства
за граничною сукупною вартістю, еквівалентною 100 млн. (сто мільйонів)
доларів США на момент вчинення таких правочинів.
16.1. Внести зміни та доповнення до положення про загальні збори
акціонерів, положення про наглядову раду, положення про ревізійну
комісію, положення про виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, що додається.
16.2. Затвердити положення про загальні збори акціонерів, положення про
наглядову раду, положення про ревізійну комісію, положення про виконавчий
орган Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, що додається.
З усіх питань порядку денного рішення прийняті.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди за звітний період не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
36429
27538
Основні засоби (за залишковою вартістю)
14987
5346
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
193
568
Сумарна дебіторська заборгованість
6499
6262
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
4
Власний капітал
9760
2204
Статутний капітал
129
129
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1972
1765
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1681
19221
Поточні зобов'язання і забезпечення
24988
6113
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
-3,52
1,36
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-3,52
1,36
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
516712
516712
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду

Публічне акціонерне товариство «Швейне підприємство «Юність»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Публічне акціонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «Швейне підприємство «Юність»,
міжміський код та телефон емітента код за ЄДРПОУ 00309246, вул. Фролівська, 3/34, м.Київ, 04073,
(044) 537-75-85
2. Дата розкриття повного тексту
10.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
www.yunist.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Приватне підприємство «Аудитораудиторської фірми (П.І.Б. аудитоська фірма «СЕРВІС-АУДИТ», код
ра – фізичної особи - підприємця), за ЄДРПОУ 32205930
якою проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 23.04.2014 року. Кворум
зборів: 89,42% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лічильної комісії Товариства.

2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства за 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Про відкликання Голови та членів Правління Товариства.
11. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.
12. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку
денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:
позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
- голова комісії – Матієшина Наталія Андріївна; - член комісії – Клеванська Анжела Дмитрівна;
- член комісії – Щербакова Анна Олексіївна.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
- згідно п.6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах
не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку
денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим
голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів
(або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;
- встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку
денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити,
заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до
Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду першого,
другого та останнього питання порядку денного провести підрахунок
голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку
денного;
- заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень прийматимуться на
зборах у письмовій формі;
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи
- до 2 хв.
3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік у редакції, що додається.
4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік у редакції,
що додається.
5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік у редакції,
що додається.
6.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових
результатів діяльності та балансу Товариства за 2013 рік, що додаються.
7.1. Розподіл прибутку не проводити у зв’язку із збитковістю діяльності
Товариства за 2013 рік.
8.1 Дивіденди не нараховувати.
9.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік у
редакції, що додається.
10.1. Припинити повноваження голови та членів Правління Товариства з
23 квітня 2014 року.
11.1. Обрати з 24 квітня 2014 року до складу Правління Товариства
наступних осіб:
- голова Правління Публічного акціонерного товариства «Швейне
підприємство «Юність» Мутницький Василь Михайлович (ідентифікаційний номер 2386900116);

- член Правління Публічного акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність» Черненко Олена Володимирівна (ідентифікаційний номер
2869614385)
12.1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради
Товариства з 23 квітня 2014 року.
13.1. Обраними (затвердженими) до складу Наглядової ради Товариства
вважаються:
– Сердюк Дмитро Андрійович; Філіп Пеле Клямур; Бертран Філіп Кост.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди за звітний період не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
Найменування показника
поперезвітний
дній
Усього активів
43925
44916
Основні засоби (за залишковою вартістю)
37980
38782
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1939
2522
Сумарна дебіторська заборгованість
3689
3514
Грошові кошти та їх еквіваленти
259
44
Власний капітал
-2338
20855
Статутний капітал
865
865
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-3203
19990
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
44027
22318
Поточні зобов'язання і забезпечення
2236
1743
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-45,33
-0,63
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-45,33
-0,63
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
509000
509000
Цінні папери власних загальна номінальна
0
0
вартість
випусків, викуплені
0
0
протягом звітного пері- у відсотках від статутного
капіталу
оду
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп цінних паперів власних випусків
протягом періоду

Публiчне акцiонерне товариство
«Пiвнiчтранс»
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
«Пiвнiчтранс», 05523553, 65025 Одеська область Суворовський
м. Одеса 21 км Старокиївської дороги, 0487503838
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 15.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію http://severtrans.at.ua/load/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ГРАНТЬЕ» у вигляді
ТОВ, 21026423
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство) Черговi загальнi збори акцiонерiв
вiдбулися 25.04.2014. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття
рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 3. Звiт виконавчого органу Товариства
про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2013
роцi та його затвердження. 4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства
по звiту та балансу Товариства за 2013 рiк та його затвердження. 5. Звiт
Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2013 роцi та його затвердження. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової
ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства.
8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. 9. Про попереднє схвалення значних
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення, та надання вiдповiдних повноважень. 10.
Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради
Товариства. 11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого
рiшенням наглядової ради Товариства, не надходило. Змiни до порядку
денного не вносились. Результати розгляду питань порядку денного: по пи-
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танням № 1-10 рiшення прийнятi «за» - одноголосно; по питанню № 11, що
передбачає кумулятивне голосування, обрана необхiдна кiлькiсть членiв
органу Товариства, вiдповiдно до Статуту. Позачерговi збори в звiтному
перiодi не скликались i не проводились
6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
період
Найменування
поперепоказника
звітний
дній
Усього активів
202453
133828
Основні засоби (за залишковою вартістю)
108423
108019
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
2986
1324
Сумарна дебіторська заборгованість
23558
23646
Грошові кошти та їх еквіваленти
183
835
Власний капітал
9436
9360
Статутний капітал
3908
3908
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
2843
2767
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
99383
69313
Поточні зобов'язання і забеспечення
93634
55155
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0.00486180 0.04797850
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 0.00486180 0.04797850
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
15632000 15632000
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків,
вартість
викуплені протягом звітно- у відсотках від
го періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Директор ____________ Савченко Юрiй Олександрович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « IЗМАЇЛАВТОТРАНС »
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 « IЗМАЇЛАВТОТРАНС «, 03115040, 68600 Одеська область
Iзмаїльський район м. Iзмаїл вул. Чехова, 4, 04841 2-56-02
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 15.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.izmailavtotrans.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ГРАНТЬЕ» у вигляді
ТОВ, 21026423
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство)
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 27.03.2014 ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення
про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 3. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi та його
затвердження. 4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та
балансу Товариства за 2013 рiк та його затвердження. 5. Звiт Наглядової
ради Товариства про дiяльнiсть у 2013 роцi та його затвердження. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної
комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту
Товариства. 8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог,
передбачених чинним законодавством. 9. Про попереднє схвалення значних
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного
року з дати прийняття рiшення, та надання вiдповiдних повноважень.
10. Про внесення змiн до Статуту Товариства, пов'язаних зi збiльшенням
статутного капiталу Товариства, з урахуванням результатiв розмiщення акцiй
та затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Надання вiдповiдних
повноважень щодо пiдписання та державної реєстрацiї Статуту Товариства
у новiй редакцiї. 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв
Наглядової ради Товариства. 12. Прийняття рiшення про дострокове припи-

нення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Обрання членiв
Наглядової ради Товариства. 14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого
рiшенням наглядової ради Товариства, не надходило. Змiни до порядку денного не вносились. Результати розгляду питань порядку денного: По питанням № 1-12 рiшення прийнятi «за» - необхiдною бiльшiстю голосiв; по питанням № 13-14, що передбачають кумулятивне голосування, обрана необхiдна
кiлькiсть членiв органу Товариства, вiдповiдно до Статуту. Протягом звiтного
року позачерговi загальни збори не вiдбувались.
6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
звітний
попередній
показника
Усього активів
17001
5931
Основні засоби (за залишковою вартістю)
16311
5411
Довгострокові фінансові інвестиції
51
83
Запаси
142
31
Сумарна дебіторська заборгованість
346
377
Грошові кошти та їх еквіваленти
151
29
Власний капітал
9422
-4411
Статутний капітал
6323
323
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3099
-4734
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
3023
6729
Поточні зобов'язання і забеспечення
4556
3613
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.12834100 -1.46284830
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.12834100 -1.46284830
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
25292000
1292000
загальна номінальЦінні папери власних
на вартість
випусків,
у відсотках від
викуплені протягом
статутного капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
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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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОН
місцезнаходження,
міжміський код та телефон НИХ ВИРОБIВ №2 «ОДЕСБУД»,
31768260, 65031, м. Одеса вул. Хiмiчна,
емітента
буд. 5, (048) 728-93-84
2. Дата розкриття повного 15.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
31768260.sc-ua.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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Ɋɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɭ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɚɤɰɿɣ ©Ɏɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢª ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ ɡ
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Ɋɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɭɚɤɰɿɣɚɤɰɿɨɧɟɪɚɞɨɡɦɿɧɢɫɬɚɧɨɜɢɜɲɬɭɤɪɨɡɦɿɪɩɚ
ɤɟɬɭɚɤɰɿɣɚɤɰɿɨɧɟɪɚɩɿɫɥɹɡɦɿɧɢɫɬɚɧɨɜɢɬɶɲɬɭɤ
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ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȼɆɋɚɜɱɟɧɤɨ
ɪ

Директор ____________ Метасєв Роман Валерiйович

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «ЄРЕМIЇВ
місцезнаходження, міжміський
СЬКЕ», 00906226, 67460 Одеська
код та телефон емітента
область Роздiльнянський р-н
с. Кiрове , (4853) 32540
2. Дата розкриття повного
14.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
00906226.sc-ua.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

29

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№72, 16 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БIЛГОРОД -ДНIСТРОВСьКИЙ МIЖРАЙПОСТАЧ»
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 «БIЛГОРОД -ДНIСТРОВСКИЙ МIЖРАЙПОСТАЧ», 00906002, 67700
Одеська область Бiлгород-Днiстровський м. Бiлгород-Днiстровський
вул. Шкiльна, 1А, (04849) 3-17-98
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: 00906002.sc-ua.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАУДИТ», 36921215
5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв
вiдбулися 29.04.2013
Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено 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. Прийняття
рiшень про порядок проведення та обрання секретаря загальних зборiв Товариства. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Голови правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за звiтний 2013 рiк. 3. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за звiтний 2013 рiк.
4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за пiдсумками перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2013 року.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку або покриття збиткiв за пiдсумками
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний 2013 рiк.
7. Вiдкликання Голови та членiв Наглядової ради та обрання Голови та
членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової ради. 8. Вiдкликання Голови правлiння та обрання Голови правлiння
Товариства. Затвердження умов контракту, що укладатимуться з Головою
правлiння, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння Товариства.
9. Вiдкликання Ревiзора та обрання Ревiзора Товариства. Затвердження
умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з Ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з Ревiзором.
За результатами розгляду, проектiв рiшень, питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Обрати Головою зборiв - Ведернiкова I.М.; Секретарем
зборiв - Гончаренко Г.А. Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi однiєї особи
Голова лiчильної комiсiї Гудзь Л.О. Припинити повноважень лiчильної комiсiї
по закiнченню рiчних загальних зборiв. 2. Затвердити звiт Голови правлiння
про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та звiт i баланс за 2013
рiк. Роботу Правлiння за 2013 рiк визнати задовiльною. 3. Затвердити звiт
голови наглядової ради. Роботу наглядової ради визнати задовiльною.4.
Звiт ревiзора про результати проведення перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2013 рiк та висновок ревiзора по рiчному звiту та
балансу Товариства за 2013 рiк затвердити. 5. Затвердити рiчний баланс та
звiт Товариства за 2013 рiк. 6. 30% прибутку 2000 грн. нарахувати дивiденди,
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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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО «КАР'ЄРОУПРАВЛIН
місцезнаходження,
міжміський код та телефон НЯ», 05520514, 65096 Одеська область
м.  Одеса Балтська дорога буд. 148,
емітента
(048) 720-82-14
2. Дата розкриття повного 14.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
05520514.sc-ua.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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70% - 4700 грн. покрити збитки минулих рокiв. 7. Обрати (призначити) Наглядову раду у складi: Голова Наглядової ради - Присакар Я.I.; Члени Наглядової ради: Гончаренко Г.А., Ведернiков I.М. Надати повноваження на
укладання Цивiльно - правового договору з Головою та членами Наглядової
ради Головi правлiння Товариства. 8. Обрати (призначити) Голову правлiння
- Присакар В.Я. Надати повноваження на укладання контракту з Головою
правлiння Головi Наглядової ради Товариства. 9. Обрати (призначити)
Ревiзором - Новацкого С.Г. Надати повноваження на укладання Цивiльно правового договору з Ревiзором Головi правлiння Товариства. Рiшення з
усiх питання, прийнято простою бiльшiстю голосiв «за» акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах.
6. Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами періоду,
звітного періоду
що передував звітному
за
за
за
за привілейопростими привілейо- простими
ваними
акціями
ваними
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
2000.00
0.00
0.00
0.00
дивідендів, грн.
Нараховані дивіден0.01
0.00
0.00
0.00
ди на одну акцію, грн.
Сума виплачених
0.01
0.00
0.00
0.00
дивідендів, грн.
Дата складення
29.04.2014
..
..
..
переліку осіб, які
мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати
29.05.2014
..
..
..
дивідендів
Опис: Рiшення про сплату дивiдендiв прийнято загальними зборами
акцiонерiв вiд 29.04.2014р. Фонд дивiдендiв у розмiрi 2000,00 грн.,
сформовано за пiдсумками за 2013 рiк. Сума до сплати дивiдендiв пiсля
утримання податку з доходу у складає 1900,00 грн. Дата складання
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 29.04.2014р.;
Дата початку виплати дивiдендiв - 29.05.2014 р.; Дата закiнчення виплати
дивiдендiв - 29.07.2014р. Дивiденди сплачуються за мiсцезнаходженням
ПрАТ «БIЛГОРОД - ДНIСТРОВСЬКИЙ МIЖРАЙПОСТАЧ»: БiлгородДнiстровський, м. Бiлгород-Днiстровський, вул. Шкiльна, 1А.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(тис. грн.)
Найменування
період
показника
звітний
попередній
Усього активів
139.3
134.6
Основні засоби (за залишковою вартістю)
60.9
64.8
Довгострокові фінансові інвестиції
--Виробничі запаси
66.3
58.9
Сумарна дебіторська заборгованість
9.6
10.8
Грошові кошти та їх еквіваленти
2.5
0.1
Власний капітал
110.1
114.9
Статутний капітал
94.7
94.7
Нерозподілений прибуток (непокритий
-68.3
-72.6
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забеспечення
--Поточні зобов'язання і забеспечення
29.2
19.7
Чистий прибуток (збиток)
-2.8
6.7

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
Приватне акцiонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство «IЗМАЇЛ - НАВАСКО»,
місцезнаходження,
24769509, 68672 Одеська область
міжміський код та
Iзмаїльський р-н с. Стара Некрасiвка
телефон емітента
вул. Жовтнева, буд. 52, (04841) 49-447
2. Дата розкриття повного 14.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://izmail-navasko.pat.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

№72, 16 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ȺɊɋȿɅɈɊɆȱɌɌȺɅȻȿɊɂɋɅȺȼª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶȼɢɫɨɤɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣɪɚ
ɣɨɧɫɦɬȺɪɯɚɧɝɟɥɶɫɶɤɟɜɭɥɋɭɜɨɪɨɜɚɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚDOHNVDQGUWRYVWRJDQ#DUFHORUPLWWDOFRP
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ KWWSXNUDLQHDUFHORUPLWWDOFRPLQGH[
SKS"LG  ODQJ UX
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɝɥɚɜɢ  ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ
ɚɛɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢɮɨɧɞɭɨɩɟɪɚɰɿɣɡɧɟ
ɪɭɯɨɦɿɫɬɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭȱȱȱɰɶɨɝɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɁɦɿɧɚ
ɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɳɨɜɿɞɛɭɥɢɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɩɪɢ
ɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɅɨɝɭɧɨɜɚɈɪɟɫɬɚɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿɹ
ɋɇ ɧɨɦɟɪ  ɜɢɞɚɧɢɣ  ɪ ɋɨɥɨɦ¶ɹɧɫɶɤɢɦ ɊɍȽɍ Ɇȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɦɄɢɽɜɿ ɹɤɢɣɡɚɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɋɬɪɨɤɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿ±ɪɨɤɢ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɉɪɢɣɦɚɱɟɧɤɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚ ɩɚɫ
ɩɨɪɬɫɟɪɿɹȺɆʋɜɢɞɚɧɢɣɪȾɡɟɪɠɢɧɫɶɤɢɦɊȼɄɪɢɜɨɪɿɡɶ
ɤɨɝɨ ɆɍɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥ  ɹɤɢɣ ɡɚɣɦɚɜ ɩɨɫɚɞɭ ɑɥɟɧɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨ
ɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿ±ɪɨɤɢ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɌɟɪɟɧɬɶɽɜɚɘɪɿɹɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ
ɫɟɪɿɹɋɇʋɜɢɞɚɧɢɣɉɟɱɟɪɫɶɤɢɦɊɍȽɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɦɄɢɽɜɿ
ɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɨɤɭ ɹɤɢɣɡɚɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɤɰɿɹ
ɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿ±ɪɨɤɢ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɋɨɧɬɯɚɥɿɹȺɲɨɤɤɭɦɚɪɋɢɬɚɪɚɦ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿɹ1
ʋ=ɜɢɞɚɧɢɣɪɜɦȻɪɸɫɫɟɥɶ ɹɤɢɣɡɚɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȺɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨ
ɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿ±ɪɨɤɢ
ɈɛɪɚɧɨɱɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪɢɣɦɚɱɟɧɤɨȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢ
ɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿɹȺɆɧɨɦɟɪɜɢɞɚɧɢɣɪȾɡɟɪɠɢɧɫɶɤɢɦɊȼ
ɄɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɭȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥ Ⱥɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɪɨɤɢȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɝɨɥɨɜɧɢɣɤɟɪɭɸɱɢɣɡɩɿɞɡɟɦɧɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤ±ɪɚɞɧɢɤɝɟɧɟ
ɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɉȺɌ ©ȺɪɫɟɥɨɪɆɿɬɬɚɥ Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝª ɝɥɚɜɚ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɤɪɚʀɧɋɇȾȺɪɫɟɥɨɪɆɿɬɬɚɥ
Ɉɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɋɨɧɬɯɚɥɿɹ Ⱥɲɨɤɤɭɦɚɪ ɋɢɬɚɪɚɦ ɩɚɫ
ɩɨɪɬɫɟɪɿɹ=ɧɨɦɟɪɜɢɞɚɧɢɣɪɜɦȻɪɸɫɫɟɥɶ Ⱥɤɰɿɹɦɢ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɪɨɤɢȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚ
ɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɡɚɫɬɭɩɧɢɤɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɫɟɝ
ɦɟɧɬɭɤɪɚʀɧȺɡɿʀȺɮɪɢɤɢɬɚɋɇȾȺɪɫɟɥɨɪɆɿɬɬɚɥɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ±ɝɨ
ɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɉȺɌ©ȺɪɫɟɥɨɪɆɿɬɬɚɥɄɪɢɜɢɣɊɿɝª
Ɉɛɪɚɧɨ ɱɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɟɪɟɧɬɶɽɜɚ ɘɪɿɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ
ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿɹɋɇɧɨɦɟɪɜɢɞɚɧɢɣɪɉɟɱɟɪɫɶɤɢɦɊɍȽɍ
ɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɦɄɢɽɜɿ Ⱥɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭ
ɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɋɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣ ɨɛɪɚɧɨ
ɨɫɨɛɭɪɨɤɢȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨ
ɤɿɜɞɢɪɟɤɬɨɪɡɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɬɚɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɌȿɏɇɈɅɈȾɀȱɁª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ Ɍɟɯɧɨɥɨɞɠɿɡª ɤɨɞ
ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟ
ɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɅɟɧɿɧɚɛɭɞɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
 ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ ɟɦɿɬɟɧɬɚ PW#DFDGHP\LQXD ɚɞɪɟɫɚ
ɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀPWSURHPLWHQWLQIR ɜɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨ
ɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬɌɟɯɧɨɥɨɞɠɿɡª ɞɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜɿɞ
 ɪ ɛɧ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɩɨɞɚɧɧɹɦ
ɡɚɹɜɢɩɪɨ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɟɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȾɨɧɰɹɋɟɪɝɿɹɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿɜɢɞɚɧɢɣɪ

ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɌɈȼ©ɆɟɬɪɨɄɟɲɟɧɞɄɟɪɪɿªɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɉȺɌ
©ȺɪɫɟɥɨɪɆɿɬɬɚɥ Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝª ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɩɪɚɜɨ
ɜɢɯɩɢɬɚɧɶɉȺɌ©ȺɪɫɟɥɨɪɆɿɬɬɚɥɄɪɢɜɢɣɊɿɝª
ɈɛɪɚɧɨɱɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȼɿɥɶɯɟɥɶɦɟɪɆɿɯɚɟɥɶ ɩɚɫɩɨɪɬɧɨɦɟɪ
Ɋ ɜɢɞɚɧɢɣ  ɪ %+ .ODJHQIXUW  Ⱥɤɰɿɹɦɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ
ɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɪɨɤɢȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹ
ɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɦɟɧɟɞɠɟɪɡɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ$UFHORU0LWWDO8./WGɝɟɧɟ
ɪɚɥɶɧɢɣɦɟɧɟɞɠɟɪɡɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɋɇȾɉȺɌ©ȺɪɫɟɥɨɪɆɿɬɬɚɥ
Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝª ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȺɪɫɟɥɨɪɆɿɬɬɚɥ Ɍɿɦɟɪɬɚɭ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɡɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɉȺɌ©ȺɪɫɟɥɨɪɆɿɬɬɚɥɄɪɢɜɢɣɊɿɝª
ȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɡʀɯɱɢɫɥɚɩɪɨɫɬɨɸɛɿɥɶɲɿɫɬɸɝɨɥɨɫɿɜɜɿɞɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɑɚɬɬɟɪɞɠɿ ȱɧɞɪɚɧɚɬɯ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿɹ ɧɨɦɟɪ
=ɜɢɞɚɧɢɣɪɩɨɫɨɥɶɫɬɜɨɦȱɧɞɿʀɜɦȺɥɦɚȺɬɿ ɹɤɢɣɡɚ
ɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀȺɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟ
ɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɩɟɪɟ
ɛɭɜɚɧɧɹɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿ±ɪɨɤɢ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɁɚɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨɉɚɜɥɚȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿɹ
ȺɆɧɨɦɟɪɜɢɞɚɧɢɣɪȾɡɟɪɠɢɧɫɶɤɢɦɊȼɄɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨɆɍ
ɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ ɹɤɢɣɡɚɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣ
ɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀȺɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿ
ɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿ±ɪɨɤɢ
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹȻɭɬɟɧɤɨȼɚɫɢɥɹɊɨɦɚɧɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿɹ
ɋɈɧɨɦɟɪɜɢɞɚɧɢɣɪɁɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦɊɍȽɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜ
ɦɄɢɽɜɿ ɹɤɢɣɡɚɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀȺɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ
ɦɚɽɋɬɪɨɤɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿ±ɪɨɤɢ
ɈɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ ȻɭɬɟɧɤɨȼɚɫɢɥɹɊɨɦɚɧɨɜɢɱɚ
ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿɹ ɋɈ ɧɨɦɟɪ  ɜɢɞɚɧɢɣ  ɪ Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦ Ɋɍ
ȽɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɦɄɢɽɜɿ Ⱥɤɰɿɹɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭ
ɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨ
ɛɭɪɨɤɿɜȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɧɚ
ɱɚɥɶɧɢɤɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɚɭɞɢɬɭɉȺɌ©ȺɪɫɟɥɨɪɆɿɬɬɚɥɄɪɢɜɢɣɊɿɝª
ɈɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɁɚɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨɉɚɜɥɚȼɿɤɬɨɪɨ
ɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿɹȺɆɧɨɦɟɪɜɢɞɚɧɢɣɪȾɡɟɪɠɢɧɫɶɤɢɣ
ɊȼɄɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ Ⱥɤɰɿɹɦɢ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɪɨɤɿɜȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿ
ɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɧɚɱɚɥɶɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ
ɚɭɞɢɬɭɉȺɌ©ȺɪɫɟɥɨɪɆɿɬɬɚɥɄɪɢɜɢɣɊɿɝªɦɟɧɟɞɠɟɪɡɿɡɜɿɬɧɨɫɬɿɆɋɎɁɉȺɌ
©ȺɪɫɟɥɨɪɆɿɬɬɚɥɄɪɢɜɢɣɊɿɝªɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨɨɛɥɿɤɭ
ɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɉȺɌ©ȺɪɫɟɥɨɪɆɿɬɬɚɥɄɪɢɜɢɣɊɿɝª
Ɉɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ʉɚɪɚɦɚɧ Ɍɟɬɹɧɭ Ƚɟɨɪɝɿʀɜɧɭ
ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿɹȺɆɧɨɦɟɪɜɢɞɚɧɢɣɪɐɦɿɫɶɤɢɦɊȼɄɪɢ
ɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨ Ɇɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ  Ⱥɤɰɿɹɦɢ ɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨɨɫɨɛɭɪɨɤɿɜȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚ
ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
±ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɮɿɧɚɧɫɿɜɉȺɌ©ȺɪɫɟɥɨɪɆɿɬɬɚɥɄɪɢɜɢɣɊɿɝªɝɨɥɨ
ɜɧɢɣɤɟɪɭɸɱɢɣɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚɉȺɌ©ȺɪɫɟɥɨɪɆɿɬɬɚɥɄɪɢɜɢɣɊɿɝªɧɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɨ ɉȺɌ©ȺɪɫɟɥɨɪɆɿɬɬɚɥɄɪɢɜɢɣɊɿɝª
ȽɨɥɨɜɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɡʀɯɱɢɫɥɚɩɪɨɫɬɨɸɛɿɥɶɲɿɫɬɸɝɨɥɨɫɿɜɜɿɞɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɋɦɨɥɹɪɟɧɤɨɅɟɨɧɿɞȱɝɨɪɨɜɢɱ

ȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ Ɋɟɜɿɡɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ⱦɨɧɰɹ ɋɆ ɉɟɪɟɛɭ
ɜɚɜ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɩɨɫɚɞɿ  ɪ ɡ ɞɚɬɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɨɛɪɚɧɧɹ Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɪɚɬɢ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ
 ɪɨɤɢ Ɋɟɜɿɡɨɪɨɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɇɚɫɥɽɧɧɿɤɨɜɭ Ɉɥɟɧɭ Ɉɥɟɝɿɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬ
ȺɄɜɢɞɚɧɢɣɪɅɟɧɿɧɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿ
ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ  ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɢ
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɿɧɫɩɟɤɬɨɪɚȾɉȱɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨɟɤɨɧɨ
ɦɿɫɬɚ ɌɈȼ ©ɘɋª ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɌȻ ©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɄɨɦɦɨɞɿɬɿª ȼɫɿ ɡɚɡɧɚ
ɱɟɧɿ ɜɢɳɟ ɨɫɨɛɢ ɚɤɰɿɹɦɢ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ  Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©ɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬɌɟɯɧɨɥɨɞɠɿɡª
ɎɟɳɟɧɤɨɇȺ
ɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə
ɩɪɨɡɦɿɧɢɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ

ɉȺɌɄȻ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄª

ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɫɤɥɢɤɚɧɢɯɧɚɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈɄɈɆȿɊɐȱɃɇɂɃȻȺɇɄ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄªɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɝɿɞɧɨɣɨɝɨɫɬɚɬɭɬɭɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɇɚɛɟɪɟɠɧɚɉɟɪɟɦɨɝɢ
ɒɚɧɨɜɧɿɚɤɰɿɨɧɟɪɢ
ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɄɈɆȿɊɐȱɃɇɂɃȻȺɇɄ©ɉɊɂ
ȼȺɌȻȺɇɄª ɧɚɞɚɥɿɉȺɌɄȻ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄªɚɛɨɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɚɛɨȻɚɧɤ ɩɨ
ɜɿɞɨɦɥɹɽȼɚɫɳɨɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɝɨɞɢɧɿɡɚɚɞɪɟɫɨɸɍɤɪɚʀɧɚ
ɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɇɚɛɟɪɟɠɧɚɉɟɪɟɦɨɝɢɛɭɞɤɚɛɉȺɌ
ɄȻ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄªɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɫɤɥɢɤɚɧɧɹɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɜɤɚɡɚɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɬɚʀɯɩɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɧɚɞɿɫɥɚɧɨɤɨɠɧɨɦɭɚɤɰɿɨɧɟɪɭɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɬɚɨɩɪɢ
ɥɸɞɧɟɧɨɲɥɹɯɨɦɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɨɪɝɚ
ɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ©ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɬɚɮɨɧɞɨɜɨɝɨ
ɪɢɧɤɭªʋɜɿɞɛɟɪɟɡɧɹɪɨɤɭ 
ɉɨɜɿɞɨɦɥɹɽɦɨ ȼɚɫ ɳɨ ɡɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɞɨ ɩɨ
ɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɫɤɥɢɤɚɧɢɯ ɧɚ  ɤɜɿɬɧɹ
ɪɨɤɭɜɤɥɸɱɟɧɿɧɚɫɬɭɩɧɿɧɨɜɿɩɢɬɚɧɧɹ
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌɄȻ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄªɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿ
ɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ  ɪɨɰɿ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚ
ɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɉɪɚɜɥɿɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌɄȻ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄªɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɪɨɰɿɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌɄȻ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄª
ɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɟɪɟɜɿɪɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɪɨɰɿ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜɿɬɭ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɋɨɡɝɥɹɞɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭɬɚɡɜɿɬɭɩɪɨɚɭɞɢɬ
ɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɉȺɌɄȻ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄªɡɚɪɿɤ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɬɚ ɛɚɥɚɧɫɭ ɉȺɌ ɄȻ ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄª ɡɚ
ɪɿɤ
Ɋɨɡɝɥɹɞɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭɬɚɡɜɿɬɭɩɪɨɚɭɞɢɬ
ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɉȺɌɄȻ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄªɡɚɪɿɤ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɉȺɌɄȻ©ɉɊɂȼȺɌ
ȻȺɇɄªɡɚɪɿɤ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɉȺɌɄȻ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄªɧɚ
ɪɿɤ
 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɉȺɌ ɄȻ ©ɉɊɂȼȺɌ
ȻȺɇɄªɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɜɪɨɰɿ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɉȺɌɄȻ©ɉɊɂ
ȼȺɌȻȺɇɄªɲɥɹɯɨɦɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɚɤɰɿɣɿɫɧɭɸɱɨʀɧɨ
ɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɡɚɪɚɯɭɧɨɤɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɜɧɟɫɤɿɜ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɜɚɬɧɟɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɚɤɰɿɣɉȺɌɄȻ©ɉɊɂȼȺɌ
ȻȺɇɄª ɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɟɪɟɥɿɤɭɨɫɿɛɹɤɿɽɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɬɚɤɨɝɨɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡɚɩɨɬɪɟɛɢɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨɨɪɝɚɧɭɉȺɌɄȻ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄª
ɹɤɨɦɭɧɚɞɚɸɬɶɫɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɚɤɬɨɦɇɚ
ɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɬɚ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɩɨ
ɪɹɞɨɤɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡɚɩɨɬɪɟɛɢɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯɨɫɿɛɉȺɌɄȻ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄª
ɹɤɢɦɧɚɞɚɸɬɶɫɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɚɤɬɨɦɇɚ
ɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɬɚɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭɳɨɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɩɨɪɹ
ɞɨɤɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɪɨɬɨɤɨɥɭɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɜɚɬɧɟɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɚɤɰɿɣɉȺɌ
ɄȻ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄª

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊȺɌɄɈɆɉȺɇȱəɁɍɉɊȺȼɅȱɇɇəȺɄɌɂȼȺɆɂ
©ȺɄȺȾȿɆȱəȱɇȼȿɋɌɆȿɇɌɋª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɄɨɦɩɚɧɿɹɡɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɚɤɬɢɜɚɦɢ©Ⱥɤɚ
ɞɟɦɿɹ ȱɧɜɟɫɬɦɟɧɬɫª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɅɟɧɿɧɚɛɭɞɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ
 ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚNXDBDL#DFDGHP\LQXDɚɞɪɟ
ɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ
ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ NXDBDFDGHP\BLQYSURHPLWHQWLQIR ɜɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɡɚɫɿɞɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿ
ɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ©Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ȱɧɜɟɫɬ
ɦɟɧɬɫª ɞɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜɿɞɪɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɍɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɿɡɩɨɞɚɧɧɹɦɡɚɹɜɢɎɿɥɿɩɫɶɤɨʀȱɪɢɧɢȼɿɤɬɨɪɿɜɧɢ ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀȺȿʋ
ɜɢɞɚɧɢɣ ɀɨɜɬɧɟɜɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫ
ɬɿɪ ɩɪɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɡɩɨɫɚɞɢɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɜɥɚɫ
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Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨ
ɪɚɯɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɡɝɨɞɞɨɝɨɞɡɚɚɞɪɟɫɨɸ
ɍɤɪɚʀɧɚɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɇɚɛɟɪɟɠɧɚɉɟɪɟɦɨɝɢɛɭɞɤɚɛ
ɉȺɌɄȻ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄª
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨ
ɪɚɯɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚ
ɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɫɤɥɚɞɟɧɨɦɭɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɡɚ ɬɪɢ 
ɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɞɨɞɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨɛɬɨɧɚ
ɝɨɞɢɧɭɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
Ⱦɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɩɪɢ ɫɨɛɿ ɩɚɫɩɨɪɬ ɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ±ɩɚɫɩɨɪɬɬɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ
ɬɢɿɧɬɟɪɟɫɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɨɮɨɪɦɥɟɧɭɡɝɿɞɧɨɡɜɢɦɨɝɚɦɢ
ɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ȼ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ  ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯɦɨɠɟɛɭɬɢɜɿɞɦɨɜɥɟɧɨɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨɸɤɨɦɿɫɿɽɸɭɪɚɡɿɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɣɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɹɤɿɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɸɬɶɨɫɨɛɭɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɚ ɣɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɚɜɪɚɡɿɭɱɚɫɬɿɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚ±ɬɚɤɨɠ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿ
ɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɈɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶ
ɫɹɜɿɞɞɚɬɢɧɚɞɿɫɥɚɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɞɚɧɨɝɨɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɞɨɤɜɿɬɧɹ
ɪɨɤɭ ɜɤɥɸɱɧɨ  ɡ ɩɨɧɟɞɿɥɤɚ ɩɨ ɩ¶ɹɬɧɢɰɸ ɡ  ɝɨɞ ɞɨ  ɝɨɞ ɨɛɿ
ɞɧɹɩɟɪɟɪɜɚɡɝɨɞɞɨɝɨɞ ɡɚɚɞɪɟɫɨɸɍɤɪɚʀɧɚɦȾɧɿɩɪɨɩɟ
ɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɇɚɛɟɪɟɠɧɚɉɟɪɟɦɨɝɢɤɚɛɉȺɌɄȻ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄª
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɡɚɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɡɛɨɪɿɜɨɫɨɛɚ±ȯɪɢɤɚɥɨɜɚ
ȱɪɢɧɚɈɥɟɤɫɿʀɜɧɚ±ɁɚɫɬɭɩɧɢɤɤɟɪɿɜɧɢɤɚɧɚɩɪɹɦɭȽɈɡɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɞɿɥɨɜɨɞ
ɫɬɜɚɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭȽɈɋɟɤɪɟɬɚɪɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌɄȻ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄª
ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞ
ɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɭɦɿɫɰɿ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɭɦɿɫɰɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉȺɌɄȻ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄª ɬɢɫɝɪɧ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɜɢɦɨɝɊɿɲɟɧɧɹʋɜɿɞɪ
ɇɄɐɉɎɊ©ɉɪɨɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜª
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪɿɤ
ɪɿɤ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
 
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ
 
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
 
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
 
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
 
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
 
ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɩɪɨɬɹɝɨɦ


ɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ


ɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ


Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
ɉȺɌɄȻ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄª

ɧɢɦɛɚɠɚɧɧɹɦɡɜɿɥɶɧɢɬɢʀʀɡɩɨɫɚɞɢɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚ
ɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɪɦɿɫɹɰɿɜɎɿɥɿɩɫɶɤɚȱȼɜɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɭɪɨɡɦɿɪɿ ɲɬɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɫɭɦɭɦɥɧ
ɝɪɧ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɉɪɢɡɧɚɱɢɬɢɡɪɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȽɟɪɱɟɧɤɨ
Ɍɟɬɹɧɭ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿʀ Ⱥɇ ʋ ɜɢɞɚɧɢɣ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜ
ɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɪ ɧɚɩɿɞ
ɫɬɚɜɿʀʀɡɚɹɜɢɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɡɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦʀɣɧɟɩɨɜɧɨɝɨɪɨɛɨɱɨɝɨ
ɱɚɫɭɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢɝɨɥɨɜɧɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɌɈȼ
©ɄɍȺ ©Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɜɟɤɬɨɪª ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ
ɌɈȼ©ɄɍȺ©ɍɉȱɄȺɉȱɌȺɅªɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɟɤɫɩɟɪɬɚɌɈȼ©ɘɧɿɜɟɪɫɚɥɋɟɤɶɸɪɿ
ɬɿɡªȽɟɪɱɟɧɤɨɌɆɚɤɰɿɹɦɢ ɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟ
ɜɨɥɨɞɿɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌɄɍȺ©ȺɤɚɞɟɦɿɹȱɧɜɟɫɬɦɟɧɬɫªȽɟɪɱɟɧɤɨɌɆ
ɪ

№72, 16 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊȺɌ©ɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂɑȿɈȻ¶ȯȾɇȺɇɇə
©ɋɈɁɂȾȺɌȿɅɖª

,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ ©ɇɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ©ɋɨɡɢɞɚɬɟɥɶª  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟ
ɬɪɨɜɫɶɤɚɄLɪɨɜɫɶɤɢɣɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɋɽɪɨɜɚ  
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ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢ
ɬɨɪɚɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɉɪɢɜɚɬɧɟɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ©ȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮLɪɦɚ©ȿɤɨɧɨɦLɫɬ
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ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɑɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɜɿɞɛɭɥɢɫɹɪɨɤɭɄɜɨɪɭɦɡɛɨɪɿɜɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɈɛ
ɪɚɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ  Ɉɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧLɜ
ɥLɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦLɫLʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɜLɬɉɪɚɜɥLɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɬɚɩɪɢ
ɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥLɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪLɱɧɨɝɨɡɜLɬɭ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɪɨɡɩɨɞLɥɩɪɢɛɭɬɤɭLɡɛɢɬɤLɜ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɉɪɚɜɥLɧɧɹɉɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧ
ɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧLɜɹɤLɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɈɫLɛɳɨɩɨɞɚɜɚɥɢ
ɩɪɨɩɨɡɢɰLʀɞɨɩɟɪɟɥLɤɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɧɟɛɭɥɨɍɫLɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ
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ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬ Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɿɨɞɭ
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ɬɨɪɚ±ɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ
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 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨɟɦɿɬɟɧɬɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  Ɂɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɹɚɛɨɧɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɱɟɪɝɨɜɢɯɬɚɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯɡɛɨɪɿɜɬɚɭɪɚɡɿ
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ɨɫɨɛɚ ɳɨ ɿɧɿɰɿɸɜɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢ
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ɁɝLɞɧɨ ɡ ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ʋ  ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪLɱɧɢɯ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɇɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ©ɋɨɡɢ
ɞɚɬɟɥɶªɜLɞɪɨɤɭɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥLɤɭ
ɨɫLɛ ɹɤL ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɢɜLɞɟɧɞLɜ ɡɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɜLɬɧɨɝɨ ɩɟɪLɨɞɭ   ɪɨɤɭ
ɁɝLɞɧɨ ɡ ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ʋ  ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪLɱɧɢɯ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ
Ɉɩɢɫ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɇɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ©ɋɨ
ɡɢɞɚɬɟɥɶª ɜLɞ  ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɪLɲɟɧɧɹ ȾɢɜLɞɟɧɞɢ ɡɚ ɩɪɨɫɬɢɦɢ ɚɤɰLɹɦɢ ɡɚ ɡɜLɬɧLɣ
ɩɟɪLɨɞɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢɫɶɧɟɛɭɞɭɬɶȾɢɜLɞɟɧɞɢɧɚɨɞɧɭ
ɩɪɢɜLɥɟɣɨɜɚɧɭ ɚɤɰLɸ   ɝɪɢɜɟɧɶ ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
 ɝɪɢɜɟɧɶ ȾɢɜLɞɟɧɞɢ ɩɨ ɩɪɢɜLɥɟɣɨɜɚɧɢɦ
ɚɤɰLɹɦ ɡɚ ɡɜLɬɧɢɣ ɩɟɪLɨɞ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢɫɶ ɭ
ɩɟɪLɨɞLɡɱɟɪɜɧɹɪɨɤɭɩɨɱɟɪɜɧɹɪɨɤɭ
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ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
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ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ
ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɬɚɬɚɦɢɡɜɿɬɧɨɝɨɬɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɿɜɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɧɟ
ɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶɩɪɨɰɟɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹȾɢɜɿɞɟɧɞɢɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɧɟɧɚɪɚɯɨ
ɜɭɜɚɥɢɫɶɬɚɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶ
ȱȱɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ 

ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ ɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ


ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ  ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɜɿɞ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɨɦɨɧɬɚɠɧɚɮɿɪɦɚ©ɋɬɪɢɣɛɭɞª
ɅɨɛɨɣɤɨəɆɪ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ

ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɄɊɂȼɈɊȱɁɖɄɂɃ ɆȱɋɖɄɆɈɅɈɄɈɁȺ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɄɊɂȼɈɊȱɁɖɄɂɃ ɆȱɋɖɄɆɈɅɈɄɈɁȺ
ȼɈȾʋª
ȼɈȾʋª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɪɢɜɢɣɊɿɝɈɤɪɭɠɧɚ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɪɢɜɢɣɊɿɝɈɤɪɭɠɧɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ
   
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ
   
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚFRUSXSU#NJP]FRPXD
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚFRUSXSU#NJP]FRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀNJP]FRPXD
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀNJP]FRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɚɛɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢ
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɚɛɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢ
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢɮɨɧɞɭɨɩɟɪɚɰɿɣɡɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭ
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢɮɨɧɞɭɨɩɟɪɚɰɿɣɡɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭ
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɊɿɲɟɧɧɹɦɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɅɢɫɹɤȱɥɿɧɚȱɜɚɧɿɜɧɚɛɭɥɚɡɜɿɥɶɧɟɧɚɡɩɨ
ɊɿɲɟɧɧɹɦɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɅɢɫɹɤȱɥɿɧɚȱɜɚɧɿɜɧɚɛɭɥɚɡɜɿɥɶɧɟɧɚɡɩɨ
ɫɚɞɢɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɡɜCɹɡɤɭɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɬɚ
ɫɚɞɢɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɡɜCɹɡɤɭɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɬɚ
ɨɛɪɚɧɚɧɚɧɨɜɢɣɫɬɪɨɤɧɚɩɨɫɚɞɭɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɫɚɦɟɧɚ
ɬɪɢ 
ɨɛɪɚɧɚɧɚɧɨɜɢɣɫɬɪɨɤɧɚɩɨɫɚɞɭɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɫɚɦɟɧɚ
ɬɪɢ 
ɪɨɤɢ ɡ  ɪɨɤɭ ɩɨ  ɪɿɤ ɡɝɿɞɧɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ʋ Ɂɚɝɚɥɶ
ɪɨɤɢ
ɡ

ɪɨɤɭ
ɩɨ

ɪɿɤ
ɡɝɿɞɧɨ
ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
ʋ
Ɂɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɱɟɪɝɨɜɢɯɪɿɱɧɢɯɡɛɨɪɿɜɉɪȺɌ©ɄɊɂȼɈɊȱɁɖɄɂɃɆȱɋɖɄɆɈɅɈɄɈɁȺȼɈȾ
ɧɢɯɱɟɪɝɨɜɢɯɪɿɱɧɢɯɡɛɨɪɿɜɉɪȺɌ©ɄɊɂȼɈɊȱɁɖɄɂɃɆȱɋɖɄɆɈɅɈɄɈɁȺȼɈȾ
ʋªɜɿɞɪɨɤɭ

ʋªɜɿɞɪɨɤɭ

ɉɪɨɩɨɡɢɰɿɸɳɨɞɨɨɛɪɚɧɧɹɜɤɚɧɞɢɞɚɬɢɧɚɁɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɅɢɫɹɤȱɥɿɧɭ
ɉɪɨɩɨɡɢɰɿɸɳɨɞɨɨɛɪɚɧɧɹɜɤɚɧɞɢɞɚɬɢɧɚɁɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɅɢɫɹɤȱɥɿɧɭ
ȱɜɚɧɿɜɧɭɜɧɿɫɝɨɥɨɜɧɢɣɞɟɪɠɚɬɟɥɶɚɤɰɿɣɉɪȺɌ©ɄɊɂȼɈɊȱɁɖɄɂɃɆȱɋɖɄɆɈ
ȱɜɚɧɿɜɧɭɜɧɿɫɝɨɥɨɜɧɢɣɞɟɪɠɚɬɟɥɶɚɤɰɿɣɉɪȺɌ©ɄɊɂȼɈɊȱɁɖɄɂɃɆȱɋɖɄɆɈ
ɅɈɄɈɁȺȼɈȾʋªɁȺɌ©Ɇɨɥɜɟɫɬª ɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣ ɇɚ
ɅɈɄɈɁȺȼɈȾʋªɁȺɌ©Ɇɨɥɜɟɫɬª
ɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣ ɇɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɛɸɥɟɬɟɧɿɜɞɥɹɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɛɸɥɟɬɟɧɿɜɞɥɹɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɄɈɇ
ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɄɈɇ
ɋɌɊɍɄɌɈɊɋɖɄȿ ȻɘɊɈ ©ɌɊȺɇɋɉɈɊɌȿɊª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾ
ɋɌɊɍɄɌɈɊɋɖɄȿ ȻɘɊɈ ©ɌɊȺɇɋɉɈɊɌȿɊª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾ
ɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɇɚɛɟ

ɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɇɚɛɟ
ɪɟɠɧɚɉɟɪɟɦɨɝɢɛɭɞȺɛɥɨɤɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ
 
ɪɟɠɧɚɉɟɪɟɦɨɝɢɛɭɞȺɛɥɨɤɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ
 
 ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ NEBWUDQVSRUWHU#DFDGHP\LQXD

ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ
ɩɨɲɬɨɜɚ
ɚɞɪɟɫɚ
NEBWUDQVSRUWHU#DFDGHP\LQXD
ɚɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɟɦɿ
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ɦɭɫɤɥɚɞɿɜɤɿɥɶɤɨɫɬɿɬɪɶɨɯɨɫɿɛɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±ȻɟɥɿɤɨɜȺɧɞɪɿɣȼɚ
ɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿɜɢɞɚɧɢɣɪɄɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞɿɣɫɶɤɢɦ
ɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱ
ɩɚɫɩɨɪɬȺȿɜɢɞɚɧɢɣɪɄɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞɿɣɫɶɤɢɦ
ɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ
ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜ
ɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ
ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜ
ɨɛɿɣɦɚɜ ɩɨɫɚɞɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ
ɨɛɿɣɦɚɜ
ɩɨɫɚɞɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ
ɌɈȼ©ɄɥɿɚɆɟɞɿɚªɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɜɿɞɞɿɥɭɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ
ɌɈȼ©ɄɥɿɚɆɟɞɿɚªɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɜɿɞɞɿɥɭɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ
ɌɈȼ©ɋɿɬɿªɮɚɯɿɜɰɹɥɿɰɢɬɚɬɨɪɚɌȻ©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɄɨɦɦɨɞɿɬɿªȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ɌɈȼ©ɋɿɬɿªɮɚɯɿɜɰɹɥɿɰɢɬɚɬɨɪɚɌȻ©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɄɨɦɦɨɞɿɬɿªȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ɉɪɨɬɨɤɨɥɭɡɚɫɿɞɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɜɿɞɪȻɟɥɿɤɨɜɚȺȼɨɛɪɚ
ɉɪɨɬɨɤɨɥɭɡɚɫɿɞɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɜɿɞɪȻɟɥɿɤɨɜɚȺȼɨɛɪɚ
ɧɨȽɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɧɚɫɬɪɨɤɞɿʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɇɊɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɧɨȽɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɧɚɫɬɪɨɤɞɿʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɇɊ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ±ɉɚɜɟɥɤɨɅɚɪɢɫɚɈɥɟɤɫɿʀɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺɄɜɢɞɚɧɢɣ
ɪɚɞɢ±ɉɚɜɟɥɤɨɅɚɪɢɫɚɈɥɟɤɫɿʀɜɧɚ
ɩɚɫɩɨɪɬȺɄɜɢɞɚɧɢɣ
ɪɉɚɜɥɨɝɪɚɞɫɶɤɢɦɆȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ
ɉɪɨɬɹ
ɪɉɚɜɥɨɝɪɚɞɫɶɤɢɦɆȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ
ɝɨɦ  ɪɨɤɿɜ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɰɿɧɧɢɦɢ ɉɪɨɬɹ
ɩɚɩɟɪɚ
ɝɨɦ
 ɪɨɤɿɜ ɨɛɿɣɦɚɥɚ
ɩɨɫɚɞɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ
ɜɿɞɞɿɥɭ
ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɰɿɧɧɢɦɢ
ɩɚɩɟɪɚ
ɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹ
ɡ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɨʀ
ɉɪȺɌ
©Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ
Ɍɟɯɧɨɥɨɞɠɿɡª
ɦɢ
ɮɚɯɿɜɰɹ
ɡ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɨʀ
ɉɪȺɌ
©Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ
ɪɚɞɧɢɤ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
©ɍɎɌª ɑɥɟɧ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɌɟɯɧɨɥɨɞɠɿɡª
ɉɚɧɚɫɸɤ Ȼɨɝ
ɪɚɞɧɢɤ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ©ɍɎɌª ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɚɧɚɫɸɤ Ȼɨɝ
ɞɚɧȯɜɝɟɧɨɜɢɱ
ɩɚɫɩɨɪɬȺɆɜɢɞɚɧɢɣȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋ
ɞɚɧȯɜɝɟɧɨɜɢɱ
ɩɚɫɩɨɪɬȺɆɜɢɞɚɧɢɣȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɿ  ɪ  ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ  ɪ  ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 
ɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚɞɢɿɧɠɟɧɟɪɚɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚɜɿɞɞɿɥɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨ
ɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚɞɢɿɧɠɟɧɟɪɚɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚɜɿɞɞɿɥɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɿɣȼȺɌ©ȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣɫɬɪɿɥɨɱɧɢɣɡɚɜɨɞªɿɧɠɟɧɟɪɚɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚɌɈȼ
ɝɿɣȼȺɌ©ȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣɫɬɪɿɥɨɱɧɢɣɡɚɜɨɞªɿɧɠɟɧɟɪɚɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚɌɈȼ
©Ȼɿɬ ɉɪɨɞɚɤɲɧª ȼɫɿ ɜɤɚɡɚɧɿ ɜɢɳɟ ɨɫɨɛɢ ɚɤɰɿɹɦɢ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
©Ȼɿɬ
ɉɪɨɞɚɤɲɧª
ȼɫɿ ɜɤɚɡɚɧɿ ɜɢɳɟ ɨɫɨɛɢ ɚɤɰɿɹɦɢ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɸɬɶɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚ
ɤɚɩɿɬɚɥɿ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɸɬɶɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
ɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
ɉɿɞɩɢɫ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɜɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡ
ɬɢɬɶɫɹɜɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ɄȻ©ɌɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪªɊɭɞɟɧɤɨɌɆ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ɄȻ©ɌɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪªɊɭɞɟɧɤɨɌɆ
ɪ
ɪ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ
ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ «УКРПРОМПРОЕКТ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ «УКРПРОМПРОЕКТ»,
25399701, 01135, м. Київ, Тбіліський провулок, буд. 4/10, (044) 2389736.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://ukrpromproekt.emit.com.ua/

Приватне акціонерне товариство «Сплави України»
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 емі- Приватне акціонерне товариство «Сплатента, код за ЄДРПОУ, місцез- ви України», 30555126, вул. Садова 24, с.
находження, міжміський код Горенка, Києво-Святошинський, Київська
та телефон емітента
область, 08105, Україна, (044) 331-90-75
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2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки
в мережі Інтернет,
на якій розміщено
регулярну річну
інформацію

15.04.2015

splaviukrainy.in.ua

№72, 16 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Вишнiвський ливарно-ковальський
завод»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
Основні відомості про емітента
Повне найменування — Приватне акцiонерне товариство «Вишнiвський
ливарно-ковальський завод»; Код за ЄДРПОУ — 20591306; Місцезнаходження — 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1; Міжміський код та телефон — (04598)7-22-62; Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії — 15.04.15р.; Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію — http://vlkz.com.ua. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності — Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторськоконсалтингова група «ЕКСПЕРТ» (32346015).
Чергові загальні збори проведені 20.03.14р. Перелік питань: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт директора. 3.Звiт наглядової ради. 4.Звiт ревізора. 5.Затвердження рiчного звiту. 6.Розподiл прибутку i збиткiв. 7.Про
попереднє схвалення значних правочинiв. Всi питання порядку денного
було розглянуто. Всі звiти затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл
прибутку та виплату дивiдендiв. Попередньо схвалено 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 2013 р. Всi питання порядку
денного було розглянуто. Змiнено рiшення загальних зборiв вiд 20.03.14р.
щодо порядку розподiлу прибутку. Осiб, що подавали пропозицiї до
перелiку питань порядку денного не було.
Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами
звітного періоду
періоду, що передував
звітному
за
за
за
за
простими привілейо- простими привілейоакціями
ваними
акціями
ваними
акціями
акціями
Сума нарахованих
407064.00
0.00
368937.60
0.00
дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди
0.28
0.00
0.26
0.00
на одну акцію, грн.
Сума виплачених
0.00
0.00
321703.02
0.00
дивідендів, грн.
..
..
16.06.2014
..
Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати
..
..
27.06.2014
..
дивідендів
Опис
На момент складання рiчної звiтностi дата
складання перелiку осiб та дата виплати
дивiдендiв не визначенi.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
8196
7634
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2009
1762
Довгострокові фінансові інвестиції
50
50
Запаси
559
318
Сумарна дебіторська заборгованість
3840
2875
Грошові кошти та їх еквіваленти
1721
2364
Власний капітал
4587
4142
Статутний капітал
358
358
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
2408
1963
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
3609
3492
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0.568
0.515
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.568
0.515
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1433324
1433324
Цінні папери
загальна номінальна
власних випусків,
вартість
викуплені протягом
у відсотках від статутного
звітного періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента — ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ТРАНСНАЦIОНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ
«ГРАНIТ».

2. Код за ЄДРПОУ — 32805271.
3. Місцезнаходження — 11570 с. Щорсівка, вул. Броварська, буд. 40.
4. Міжміський код, телефон та факс — (04142) 49162 45051.
5. Електронна поштова адреса — granit2008@ukr.net.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації tnkgranit.prat.in.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято єдиним акціонером ПрАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» 14.04.2015 року. Звільнення посадової
особи виконано на підставі Рішення акціонера ПрАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» від 14.04.2015 року. Посадова особа Городецький Михайло Іванович, яка займала посаду Голова Ревізійної комісії,
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє
пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Зміни у складі посадової особи
обумовлені затвердженням нової редакції Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято єдиним акціонером ПрАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» 14.04.2015 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення акціонера ПрАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» від 14.04.2015 року. Посадова особа
Крутий Роман Анатолійович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії,
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє
пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Зміни у складі посадової особи
обумовлені затвердженням нової редакції Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято єдиним акціонером ПрАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» 14.04.2015 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення акціонера ПрАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» від 14.04.2015 року. Посадова особа
Вінницький Олег Юрійович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом
акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Зміни у складі посадової особи обумовлені
затвердженням нової редакції Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не
отримано.
Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером ПрАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» 14.04.2015 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення акціонера ПрАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» від 14.04.2015 року. Посадова особа
Височин Павло Вадимович (паспорт Серія: КС № 307193, виданий 09.02.2004
року Личаківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області), призначена
на посаду Ревізор акціонерного товариства. Володiє часткою в статутному
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який
призначено особу: на 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх п’яти років: з 2010 р. по 2011 р. ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем», спеціаліст сектору закупівель відділу постачання фінансового департаменту Київської філії; з 2011 р. по 2013 р. ПАТ «Альфа-Банк», провідний спеціаліст
відділу аналізу ефективності закупівель Управління закупівель та контрактів
Департаменту фінансового контролю; з 2013 р. по 2014 р. ТОВ «Астеліт»,
спеціаліст з закупівель інформаційно-комунікаційних технологій; з 2014 р. по
теперішній час ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської», керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова правління 	Озарко Михайло Володимирович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
16.04.2015 року
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№72, 16 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (надалі — Банк).
Місцезнаходження Банку: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 101.
13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» прийняли рiшення про припинення повноважень Голови
Ревiзiйної комiсiї Умута Байоглу (згоди на розголошення паспортних даних не надано) у зв’язку iз закiнченням строку перебування на посадi.
Часткою в статутному капiталi не володiє. Умут Байоглу займав посаду
Голови Ревiзiйної комiсiї з 11 квiтня 2013 року.
13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» прийняли рiшення про призначення Головою Ревiзiйної
комiсiї Умута Байоглу (згоди на розголошення паспортних даних не надано). Призначено на невизначений строк. Часткою в статутному капiталi
не володiє. Умут Байоглу займав посаду Голови Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 03 березня 2009 року по 11 квiтня
2013 року та з 11 квiтня 2013 року по 12 квiтня 2015 року.
13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» прийняли рiшення про припинення повноважень члена
Ревiзiйної комiсiї Явуза Тайфуна (згоди на розголошення паспортних даних не надано) у зв’язку iз закiнченням строку перебування на посадi.
Часткою в статутному капiталi не володiє. Явуз Тайфун займав посаду
члена Ревiзiйної комiсiї з 28 квiтня 2009 року по 11 квiтня 2013 року та з
11 квiтня 2013 року по 13 квiтня 2015 року.
13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» прийняли рiшення про призначення членом Ревiзiйної
комiсiї Явуза Тайфуна (згоди на розголошення паспортних даних не надано). Призначено на невизначений строк. Часткою в статутному капiталi
не володiє. Явуз Тайфун займав посаду Члена Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 03 березня 2009 року по 11 квiтня
2013 року та з 11 квiтня 2013 року по 13 квiтня 2015 року.
13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» прийняли рiшення про припинення повноважень Члена
Спостережної Ради Левента Караджа (згоди на розголошення паспортних даних не надано) у зв’язку iз закiнченням строку перебування на
посадi. Часткою в статутному капiталi не володiє. Левент Караджа зай
мав посаду Члена Спостережної Ради з 27 квiтня 2011 року.
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 13 квiтня
2015 року прийняли рiшення про призначення Левента Караджа членом
Спостережної Ради (дозволу на розголошення паспортних даних не надано). З 2010 року Левент Караджа займає посаду члена виконавчого органу
в Кредит Європа Банк Н.В. До переходу в Кредит Європа Банк Н.В. кiлька
рокiв поспiль займав посаду Начальника управлiння корпоративного
бiзнесу в ЗАО Кредит Европа Банк (Росiя). З 27 квiтня 2011 року по 13 квiтня
2015 року займав посаду члена Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» прийняли рiшення про припинення повноважень Члена Спостережної Ради Коркмаза Ілкорура (згоди на розголошення паспортних
даних не надано) у зв’язку iз припиненням повноважень всього складу
Спостережної Ради. Часткою в статутному капiталi не володiє. Коркмаз
Ілкорур займав посаду Члена Спостережної Ради з 03 березня 2014 року.
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 13 квiтня
2015 року прийняли рiшення про обрання Ілкорура Коркмаза членом Спостережної Ради (дозволу на розголошення паспортних даних не надано). З
1996 року Ілкорур Коркмаз обіймає посаду члена ради директорів Ілкорур
Евайсорі Сервісіз Лтд. З 1998 року Ілкорур Коркмаз обіймає посаду консультанта в Олівер Віман Лтд. З 03 березня 2014 року по 13 квітня 2015 року
обіймав посаду члена Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» прийняли рiшення про припинення повноважень члена Спостережної Ради Башбая Мурата (згоди на розголошення паспортних да-

них не надано) у зв’язку iз припиненням повноважень всього складу
Спостережної Ради. Часткою в статутному капiталi не володiє. Башбай
Мурат обіймав посаду Члена Спостережної Ради з 03 березня 2009 року.
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 13 квiтня
2015 року прийняли рiшення про обрання Башбая Мурата членом Спостережної Ради (дозволу на розголошення паспортних даних не надано).
Останнi 5 рокiв Башбай Мурат обiймає посаду голови виконавчого органу
(правлiння) Кредит Європа Банк Н.В. З 03 березня 2009 року по 13 квiтня
2015 року обiймав посаду члена Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» прийняли рiшення про припинення повноважень члена Спостережної Ради Гюлешчі Мехмета (згоди на розголошення паспортних даних не надано) у зв’язку iз припиненням повноважень всього складу
Спостережної Ради. Часткою в статутному капiталi не володiє. Гюлешчі
Мехмет обіймав посаду Члена Спостережної Ради з 15 жовтня 2007 року.
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
13 квiтня 2015 року прийняли рiшення про обрання Гюлешчі Мехмемта
членом Спостережної Ради (дозволу на розголошення паспортних даних
не надано). Останні 5 років Гюлешчі Мехмет обіймає посаду члена ради
Фіба Холдинг А.С., а також члена ради директорів Фібабанка А.С. З
15 жовтня 2007 року по 13 квітня 2015 року обіймав посаду члена Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК». Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє.
13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» прийняли рiшення про припинення повноважень члена Спостережної Ради Гюлешчі Мехмета (згоди на розголошення паспортних даних не надано) у зв’язку iз припиненням повноважень всього складу
Спостережної Ради. Часткою в статутному капiталi не володiє. Гюлешчі
Мехмет обіймав посаду Члена Спостережної Ради з 15 жовтня 2007 року.
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
13 квiтня 2015 року прийняли рiшення про обрання Гюлешчі Мехмемта
членом Спостережної Ради (дозволу на розголошення паспортних даних
не надано). Останні 5 років Гюлешчі Мехмет обіймає посаду члена ради
Фіба Холдинг А.С., а також члена ради директорів Фібабанка А.С. З
15 жовтня 2007 року по 13 квітня 2015 року обіймав посаду члена Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК». Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє.
13 квiтня 2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» прийняли рiшення про припинення повноважень Голови
Спостережної Ради Файк Онур Умута (згоди на розголошення паспортних
даних не надано) у зв’язку iз припиненням повноважень всього складу
Спостережної Ради. Часткою в статутному капiталi не володiє. Файк Онур
Умут обіймав посаду Голови Спостережної Ради з 22 серпня 2006 року.
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
13 квiтня 2015 року прийняли рiшення про обрання Файк Онур Умута членом Спостережної Ради (дозволу на розголошення паспортних даних не
надано). Останні 5 років Файк Онур Умут обіймає посаду члена ради Фіба
Холдинг А.С., а також члена наглядової ради Кредит Європа Банк Н.В.
З 22 серпня 2006 року по 13 квітня 2015 року обіймав посаду Голови
Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
13 квiтня 2015 року прийняли рiшення про обрання Файк Онур Умута членом Спостережної Ради (дозволу на розголошення паспортних даних не
надано). Останні 5 років Файк Онур Умут обіймає посаду члена ради Фіба
Холдинг А.С., а також члена наглядової ради Кредит Європа Банк Н.В.
З 22 серпня 2006 року по 13 квітня 2015 року обіймав посаду Голови Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК». Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє.
Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не мають.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

у розмірі 4000 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з
26.04.1997 р. Рішення про обрання прийнято та виконано на підставі рішення
загальних зборів акціонерів 15.04.2015 р. Корж Володимир Віталійович обрано на посаду Директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента
20%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 4000 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано
особу: на невизначений термін. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх п’яти років: не займала. Розмір пакета акцій емітента, які належать
цій особі: 20 шт. акцій. Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься
у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством. Директор Корж Володимир Віталійович 15.04.2015р.

Закрите
акцiонерне товариство «Завод спецiальних
залiзобетонних виробiв». 2. Код за ЄДРПОУ: 24736935.
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента:

3. Місцезнаходження: 04205 м. Київ пр.Оболонський 22-Б кв. 60. 4. Телефон
та факс: (044)4076306. 5. Електронна поштова адреса: dedovskavita@i.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: zszv.mbk.biz.ua. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення. Рішення
про припинення повноважень прийнято та виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів 15.04.2015р. Посадова особа Корж Володимир Віталійович, яка займала посаду Директор, припинила повноваження. Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 20%. Володiє пакетом акцій емітента
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПIВДЕНТЕХГАЗ»

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 ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНТЕХГАЗ», 05761867, 66320 Одеська область Котовський
с-ще Борщi вул. Лiсова буд. 14, (04862) 4-02-58
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: pivdentehgaz.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАУДИТ», 36921215
5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв
вiдбулися 24.04.2013
Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено 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 секретаря Загальних зборiв та членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення за
результатами розгляду Звiту Правлiння Товариства за 2013р. 3. Прийняття
рiшення за результатами розгляду Звiту Наглядової ради за 2013 р.
4. Прийняття рiшення за результатами розгляду Звiту Ревiзiйної комiсiї за
2013р. 5. Затвердження Рiчного звiту за результатами фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 6. Про розподiл прибутку
i збиткiв Товариства за результатами 2013року. 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради. 8. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради. 9. Обрання Наглядової ради. 10. Затвердження умов цивiльне —
правових договорiв з членами Наглядової ради та особи, яка
уповноважується на їх пiдписання вiд iменi Товариства. 11. Припинення
повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 12. Обрання
Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Встановлення термiну
повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства.
За результатами розгляду, проектiв рiшень, питань порядку денного
прийнято рiшення: Головуючою на Зборах рiшенням Наглядової ради вiд
17.02.2014р., уповноважена Єрмол`єва Н.П. Обрати Секретарем Загальних зборiв обрати Бондарука М.М. Лiчильну комiсiю обрати у складi: Ахромов I.Б.; Правенко Д.Г.; Пасiчник П.П. 2. Звiт Правлiння Товариства за
2013 рiк — затвердити. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк затвердити. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013рiк затвердити. 5. Рiчний звiт за
результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013рiк
затвердити. 6. За результатами 2013 року дивiденди не виплачувати, прибуток не розподiляти. в зв'язку з його вiдсутнiстю. Фiнансовий результат в
сумi 439589,79грн. (збитки) перекрити за рахунок: резервного капiталу:
118153,00грн, нерозподiленого прибутку за результатами 2012 року —
69764,00грн., резервiв переоцiнки — 251672,79грн. 7. Припинити повнова-

ження Наглядової ради Товариства, обраної Загальними зборами Товариства 24.04.2012р. 8. Встановити склад Наглядової ради Товариства у
кiлькостi 5 (п'яти) членiв. 9. Обрати Наглядову раду товариства у складi
кандидатiв, якi обрали найбiльшу кiлькiсть голосiв, а саме: Фiлатова О.В.,
Бадорiн О.С., Забiрник О.С., Мiнтус Т.В., Харцхаев М.С. 10. Затвердити
умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Уповноважити голову правлiння пiдписати їх вiд iменi Товариства . 11. Припинити
повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, обраних Загальними зборами Товариства 24.04.2013р. 12. Обрати Голову та членiв
Ревiзiйної комiсiї товариства у складi кандидатiв, якi обрали найбiльшу
кiлькiсть голосiв, а саме: головою Ревiзiйної комiсiї обрати Нестерову О.О.,
членами Ревiзiйної комiсiї обрати Ахромову Л.С., Сакару А.В. 13. Встановити Термiн повноважень Ревiзiйної комiсiї — два роки, до 16.04.2016року.
Рiшення з 1-8 та 10,11,13 питання порядку денного зборiв, прийнято простою бiльшiстю голосiв «за» акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
зборах. При прийняттi рiшень з 9 та 12 питання порядку денного зборiв,
обранi кандидатури набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв при кумулятивному голосуваннi.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(тис. грн.)
Найменування
період
звітний
попередній
показника
Усього активів
10202
9913
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2172
2472
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
477
383
Сумарна дебіторська заборгованість
783
575
Грошові кошти та їх еквіваленти
757
423
Власний капітал
9757
9682
Статутний капітал
36
36
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-295
-370
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
445
231
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.02060830 -0.12090210
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 0.02060830 -0.12090210
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3639307
3639307
загальна номінальна
0
0
Цінні папери власних
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
0
0
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб

Тим же рішенням обрані на три роки: голова НР Афанасіаді Оксана Миколаївна, попередня посада голова НР; членом НР Афанасiадi Марiя
Олександрiвна, попередня посада член НР; ревізор Кравченко Людмила Іванівна, попередня посада ревізор. Володіння акціями зазначено вище. Згоди
на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор Афанасіаді Віталій Миколайович.

ПрАТ «Скадовська ХСФ»

Приватне акціонерне товариство «Скадовська харчосмакова фабрика», ЄДРПОУ 00380238; 75700 Херсонська обл., м.Скадовськ, вул.Комсомольська, 9; т/ф 0553753564, E-mail skadpvf@vatua.com, веб-сайт
skadpvf.vatua.com. Рішенням загальних зборів від 14.04.15 звільнені особи,
які перебували на посадах з 27.04.11: голова НР Афанасіаді Оксана Миколаївна, володіє 22,59% акцій; член НР Афанасiадi Марiя Олександрiвна, володіє 8,99% акцій; ревізор Кравченко Людмила Іванівна, акціями не володіє.
Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство по
газопостачанню та газифікації
«Коростишівгаз»

(код за ЄДРПОУ: 20413052), місцезнаходження: 12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55, повідомляє, що на вимогу акціонерів порядок денний чергових Загальних
Зборів акціонерів, що відбудуться 28.04.2015 року, початок о 14 год. 00 хв.
за адресою: 12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55 в кімнаті № 3, доповнено такими
питаннями порядку денного:
Питання порядку денного №9:
9. Внесення змін до статуту Товариства, у зв’язку із змінами в законодавстві України, шляхом затвердження нової редакції статуту Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів — 22.04.2015 року.
Реєстрація акціонерів проводиться з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. у

день та за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації
та участі у Загальних зборах акціонерів акціонери повинні мати при собі
паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених
осіб — паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення,
оформлене згідно з чинним законодавством України. До дати проведення
Загальних зборів акціонерів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Товариства за адресою:
12501, Житомирська область, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 42 у кабінеті юриста ПАТ «Коростишівгаз», з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного
четверга, а в день проведення Загальних зборів акціонерів — також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами — Яцкевич Л.Б. Пропозиції щодо
порядку денного Загальних зборів акціонерів будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, за
адресою: 12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів,
вул.Більшовицька, б.55. Довідки за тел.: 04130-5-80-33.
Наглядова рада
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

Відкрите акціонерне товариство
«Племінний завод ім. Богдана
Хмельницького»

Код за ЄДРПОУ: 00857456
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: «18» травня
2015 року за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Гланишів, вул. Жовтнева, 61 А. Початок зборів — 12 год. 00 хв.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: з 11 год. 20 хв. до 11 год. 50 хв. Для реєстрації та участі в загальних
зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Племінний завод
ім. Богдана Хмельницького» необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера або представника акціонера; довіреність на право
участі в загальних зборах (для представників акціонерів), оформлену відповідно до вимог діючого законодавства.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «12» травня 2015 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Виконавчого органу про роботу Товариства у 2014 році. Затвердження звітів та висновків Виконавчого органу. Затвердження результатів
діяльності Товариства за звітний період;
3. Звіт Спостережної (Наглядової) ради про роботу Товариства у 2014
році. Затвердження звіту та висновків Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії про роботу Товариства у 2014 році. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту за 2014 рік , розподіл прибутку та збитків
Товариства.
6. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Племінний завод ім. Богдана Хмельницького», які передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого на
публічне акціонерне товариство, а також виконання всіх інших вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у Статуті Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Прийняття рішення про приведення внутрішніх документів Відкритого
акціонерного товариства «Племінний завод ім. Богдана Хмельницького» у
відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної (Наглядової) ради Товариства.
10. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної
комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОСПЕЦТРАНССЕРВIС»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
ЗА 2014 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств,
які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- ТОВАРИСТВО
ня, міжміський код та телефон
«АГРОСПЕЦТРАНССЕРВIС»,
емітента:
00450915, 65098 Одеська
область . м. Одеса вул. Но
вiкова, буд. 3, (048) 7281884
2. Дата розкриття повного тексту
14.04.2015р.
річної інформац ії у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії:
3. Адреса сторінки в мережі
asts.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію;
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цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
13. Уповноваження представника на здійснення подальшої діяльності,
пов’язаної із зміною найменування акціонерного товариства з відкритого на
публічне акціонерне товариство.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З документами, що
будуть розглянуті на зборах, можна ознайомитись звернувшись до Голови
Спостережної (Наглядової) ради Відкритого акціонерного товариства «Племінний завод ім. Богдана Хмельницького» Черно О. І., тел. (044) 206-01-41.
Пропозиції щодо порядку денного приймаються в письмовій формі за адресою: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, б. 57/3, тел. для довідок (044)
206-01-05.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)*
Найменування показника
Період
2014
2013
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
4776,9
4776,9
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
19 107 472 19 107 472
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
1
(осіб)
Доводимо до Вашого відома, що оскільки на сьогоднішній день триває
процес відновлення фінансової звітності Товариства за останні роки та
проводиться аудит Товариства для отримання достовірної інформації
щодо фінансово-господарської діяльності ВАТ «Племзавод ім. Богдана
Хмельницького», показники фінансово-господарської діяльності підприємства не наводяться у повному обсязі з метою уникнення введення акціонерів Товариства та інших заінтересованих осіб в оману.
Голова Спостережної (Наглядової ради) ВАТ «Племзавод ім. Богдана
Хмельницького» ТОВ «ІК «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ» в особі Директора Черно О. І.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління ______________
Рубан Іван Петрович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
15.04.2015 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА
«ЮГСТРОЙ»

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО «ВИРОБНИЧОмісцезнаходження, міжміський КОМЕРЦIЙНА ФIРМА «ЮГСТРОЙ»,
код та телефон емітента
01391563, 65031 м. Одеса вул.
Миколи Боровського, буд.33,
(048) 728-30-78
2. Дата розкриття повного
15.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.ugts.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

№72, 16 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
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 ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», 05529900, 65026
Одеська область Приморський р-н м.Одеса Митна площа буд. 1-Б,
(048) 722-30-59
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://odportcold.pat.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАУДИТ», 36921215
5. Інформація про загальні збори:
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 14.04.2014
Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою
радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного
зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань проведення
загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, секретаря загальних зборiв. 2. Затвердження рiчного звiту товариства за
2013 рiк. 3. Розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог,
передбачених законом. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї, затвердження висновкiв
Ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 рiк та прийняття рiшень за наслiдками
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 5. Звiт Наглядової ради та прийняття
рiшень за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт Правлiння та
прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 7. Внесення
змiн до Статуту. Затвердження та пiдписання Статуту у нової редакцiї.
8. Внесення змiн до складу Наглядової ради. 9. Внесення змiн до складу
Ревiзiйної комiсiї. 10. Щодо припинення повноважень лiчильної комiсiї
зборiв.
За результатами розгляду, проектiв рiшень, питань порядку денного
прийнято рiшення: 1. Повноваження лiчильної комiсiї надати працiвникам
ПАТ «ОПХ» у складi комiсiї: голова лiчильної комiсiї — Довгаль Н.М., члени
лiчильної комiсiї — Романенко А.М., Шестопалов О.Є. Головує на зборах
голова Наглядової ради — Крикривцев В.I. секретарем зборiв є Довгаль Н.М. Запропонований порядок проведення — затвердженi. 2. Рiчний
звiт ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» за 2013 рiк — затверджено. 3. Збитки, отриманi Товариством у 2013 роцi у розмiрi 1 952 тис. грн.
покрити за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної
комiсiї ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» за 2013 рiк — затвердити. Додатковi доручення Ревiзiйнiй комiсiї, окрiм таких, що
передбаченi Статутом ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» та
чинним законодавством України — вiдсутнi. 5. Звiт Наглядової ради за
2013 рiк — затвердити. Додатковi доручення Наглядовiй радi, окрiм таких,
що передбаченi Статутом ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
та чинним законодавством України — вiдсутнi. 6. Звiт Правлiння за
2013 рiк — затвердити. Додатковi доручення Правлiнню, окрiм таких, що
передбаченi Статутом ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» та
чинним законодавством України — вiдсутнi. 7. Сьоме питання порядку денного не розглядається. 8.1. Повноваження Наглядової ради минулого скликання у складi: голова Ради — Крикривцев В.I., члени ради — Нiкольчук О.В.,
Петренко Л.С. — припинено, Наглядова рада вiдкликана. 8.2. Обрано до
складу Наглядової ради: Тарновського П.С., Тарновського М.П., Заплатинську А.В., термiн дiї повноважень Наглядової Ради нового скликання —
3 роки, голова Наглядової ради має бути обраний на першому засiданнi Ради
серед її членiв. 9.1. Повноваження Ревiзiйної комiсiї минулого скликання у
складi: голова комiсiї — Немировський С.I., члени комiсiї — Крамар О.О.,
Кутлiєва Л.Х. — припинено, Ревiзiйну комiсiю вiдкликано. 9.2. Обрано до
складу Ревiзiйної комiсiї: Тарновського О.П., Кутлiєву Л.Х., Антонець Є.В.,
термiн дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї нового скликання — 3 роки, голова Ревiзiйної комiсiї має бути обраний на першому засiданнi серед членiв
Ревiзiйної комiсiї. 10. У зв'язку iз вичерпаним перелiком питань порядку
денного повноваження лiчильної комiсiї припинити. Рiшення з 1 по 7 та

10 питанню, прийнято простою бiльшiстю голосiв «за» акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах. Рiшення з 8 та 9 питанню, прийнято
бiльшiстю голосiв «за» кандидатуру, шляхом кумулятивного голосування,
акцiонерiв якi зареєструвались для участi у зборах.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 31.10.2014
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства скликанi Наглядовою
радою товариства. Порядок денний позачергових загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Особа, що iнiцiювала
проведення загальних зборiв Голова Наглядової ради Тарновський П.С.
Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства
з боку акцiонерiв не надходили. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань проведення загальних зборiв
акцiонерiв, обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, секретаря загальних
зборiв. 2. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв
акцiонерiв. 3. Попереднє схвалення значних правочинiв. 4. Щодо припинення повноважень лiчильної комiсiї зборiв.
За результатами розгляду, проектiв рiшень, питань порядку денного
прийнято рiшення: 1. Повноваження лiчильної комiсiї надати працiвниками
ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» у складi: голова комiсiї —
Довгаль Н.М., члени комiсiї — Романенко A.M., Шестопалов О.Є., Мартинова Н.О. Головує на зборах член Наглядової ради — Заплатинська А.В.,
секретарем зборiв є Довгаль Н.М. 2. Запропонований порядок проведення — затвердити. 3. Схвалити значний правочин — договiр поруки з граничною сумою 54 000 000 доларiв США в еквiвалентi, який може бути укладений ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» як поручителем за
виконання грошових зобов'язань третьої особи перед банкiвською
(фiнансовою) установою, доручити головi правлiння Кушнiру О.М. укласти
ти пiдписати вiдповiдний договiр. 4. У зв'язку iз вичерпаним перелiком питань порядку денного повноваження лiчильної комiсiї припинити. Рiшення
з 1,2, 4 питання, прийнято простою бiльшiстю голосiв «за» акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у зборах. Рiшення з 3 питання, прийнято 100%
голосiв 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 емітента
(тис. грн.)
Найменування
період
показника
звітний
попередній
Усього активів
163872
36385
Основні засоби (за залишковою вартістю)
161081
32972
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
--Сумарна дебіторська заборгованість
2638
3383
Грошові кошти та їх еквіваленти
45
5
Власний капітал
128069
1810
Статутний капітал
15000
15000
Нерозподілений прибуток (непокритий
-22515
-18145
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
35803
34575
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0.07290000 -0.03260000
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.07290000 -0.03260000
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
60000000
60000000
Цінні папери
загальна номінальна
0
0
власних випусків,
вартість
викуплені протягом
у відсотках від
0
0
звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Приватне акцiонерне товариство «Шацьке ремонтно-транспортне пiдприємство»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Шацьке ремонтно-транспортне пiдприємство»
2. Код за ЄДРПОУ: 00902576
3. Місцезнаходження: 44000, смт. Шацьк, 50 рокiв Перемоги, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: 0335529178, 0335529178
5. Електронна поштова адреса: rtp-rtp@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: 00902576.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Головою Наглядової ради ПрАТ «Шацьке РТП» було обрано Пiковського
Олександра Iгоровича. Рiшення про обрання Головою Наглядової ради
прийнято 10.04.2015 р. Наглядовою радою ПрАТ «Шацьке РТП» (протокол
засiдання наглядової ради «№1 вiд 10.04.2015 р.). Рiшення про обрання
Голови Наглядової ради було прийнято у зв'язку iз обранням 10 квiтня
2015 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шацьке
РТП» членiв Наглядової ради емiтента, а також згiдно статтi 54 ЗУ «Про
акцiонернi товариства», згiдно якої Голова Наглядової ради обирається з
числа членiв Наглядової ради. Пiковський Олександр Iгорович був обраний
на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Шацьке РТП» з 10.04.2015 р. на
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
позачергових загальних зборах акцiонерiв (протокол №1 вiд 10.04.2015 р.).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента — 25,2280%. Володiє значним пакетом акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Iншi посади якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: член Спостережної ради ПАТ «Промзв'язок». Строк на який обрано: до переобрання.
На посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Шацьке РТП» був обраний з
10.04.2015 р. Самохiн Артем Сергiйович. Рiшення про обрання членом Наглядовою радою ПрАТ «Шацьке РТП» прийнято 10.04.2015 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шацьке РТП» (протокол «№1 вiд
10.04.2015 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента — 0,0116%.
Не володiє пакетом акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Iншi посади якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: директор ТОВ «АС-Iнвестментгруп». Строк на який обрано: до
переобрання.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АС-IНВЕСТМЕНТГРУП» —
обраний на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Шацьке РТП» з
10.04.2015 р., в особi представника Парашинця Миколи Миколайовича по
Довiреностi вiд 14.04.2015 р. №1 (паспорт серiя СН № 945026, виданий
Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києвi 08.09.1998 р., не володiє часткою
в статутному капiталi Товариства). Рiшення про обрання членом Наглядової ради ПрАТ «Шацьке РТП» прийнято 10.04.2015 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шацьке РТП» (протокол «№1 вiд
10.04.2015 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента — 41,0103%.
Володiє значним пакетом акцiй — 41.0103%. Код ЄДРПОУ 33193722,
мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9/Б, Свiдоцтво
про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А00 №009024, видане
Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 14.10.2004 р.,
номер запису 1 074 102 0000 002054. Обрано до переобрання.
Рiшення про вiдкликання (припинення повноважень) голови Наглядової
ради ПрАТ «Шацьке РТП» Курiннова Геннадiя Володимировича прийнято
10.04.2015 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шацьке
РТП» (протокол №1 вiд 10.04.2015 р.). Припинення повноважень посадової
особи виконано на пiдставi закiнчення термiну повноважень. Посадова особа Куррiннов Геннадiй Володимирович, який займав посаду голови Наглядової ради Товариства, припинив повноваження 10.04.2015 р. Не володiє
часткою в статутному капiталi емiтента. Не володiє пакетом акцiй емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посадi: 4 роки.
Рiшення про вiдкликання (припинення повноважень) члена Наглядової

ради ПрАТ «Шацьке РТП» Антоненка Андрiя Юрiйовича прийнято
10.04.2015 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шацьке РТП» (протокол №1 вiд 10.04.2015 р.). Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi закiнчення термiну повноважень. Посадова
особа Антоненко Андрiй Юрiйович, який займав посаду члена Наглядової
ради Товариства, припинив повноваження 10.04.2015 р. Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента — 20,4936%. Володiє значним пакетом акцiй
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi: 4 роки.
Рiшення про вiдкликання (припинення повноважень) члена Наглядової
ради ПрАТ «Шацьке РТП» ТзОВ «АС-Iнвестментгруп» прийнято
10.04.2015 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шацьке РТП» (протокол №1 вiд 10.04.2015 р.). Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi закiнчення термiну повноважень. Член Наглядової ради Товариства — ТзОВ «АС-Iнвестментгруп» припинив
повноваження 10.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента — 41,0103%. Володiє значним пакетом акцiй емiтента. Строк перебування на посадi: 4 роки.
Рiшення про вiдкликання (припинення повноважень) Ревiзора
ПрАТ «Шацьке РТП» Самохiна Артема Сергiйовича прийнято 10.04.2015 р.
позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шацьке РТП» (протокол №1 вiд 10.04.2015 р.). Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi закiнчення термiну повноважень. Посадова особа припинила повноваження 10.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента — 0.0116%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посадi: 4 роки.
На посаду Ревiзора ПрАТ «Шацьке РТП» був обраний з 10.04.2015 р.
Пупко Валерiй Адамович. Рiшення про обрання Ревiзором ПрАТ «Шацьке
РТП» прийнято 10.04.2015 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв
ПрАТ «Шацьке РТП» (протокол «№1 вiд 10.04.2015 р.). Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента — 0.2315%. Не володiє пакетом акцiй емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Державна прикордонна
служба, Луцький прикордонний загiн, вiддiл прикордонного контролю
«Пiща», технiк-механiк. Пупко Валерiй Адамович вiдмовився вiд надання
свої паспортних даних. Строк на який обрано: 3 роки.
III. Підпис
Директор Боярчук Сергiй Кузьмич підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність
згідно із законодавством.

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
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «ВНЕШ
місцезнаходження, міжміський
ТРАНС», код за ЄДРПОУ 22959140,
код та телефон емітента
вул.Кіквідзе, 18-А, м.Київ, 01103,
(044) 494-22-30
2. Дата розкриття повного тексту 14.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://22959140.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акцiонерне товариство
«Шацьке ремонтно-транспортне
пiдприємство»

Приватне акцiонерне товариство
«Медицина»

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 паперівдля
опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «Медицина», 23538297, 02093,
міжміський код та телефон
м. Київ, Росошанська, 3,
емітента
(044)566-10-04
2. Дата розкриття повного тексту
14.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.meddim.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Шацьке ремонтно-транспортне пiдприємство»
2. Код за ЄДРПОУ: 00902576
3. Місцезнаходження: 44000, смт. Шацьк, вул. 50 рокiв Перемоги, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: 0335529178, 0335529178
5. Електронна поштова адреса: rtp-rtp@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: 00902576.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення
10.04.2015 р. ПрАТ «Шацьке РТП» отримано вiд ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України» перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових загальних зборах акцiонерного товариства, складений станом
на 06.04.2015 р. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а
саме: фiзична особа, яка володiла пакетом акцiй емiтента у розмiрi
25.2165% голосуючих акцій, зменшила участь в товариствi до 0% голосуючих акцiй.
10.04.2015 р. ПрАТ «Шацьке РТП» отримано вiд ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України» перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових загальних зборах акцiонерного товариства, складений станом
на 06.04.2015 р. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а
саме: фiзична особа, яка до змiн володiла пакетом акцiй емiтента (0.0116%
голосуючих акцiй). Розмiр пакета акцiй акцiонера пiсля змiн — 217940 шт.,
що складає 25,2280% голосуючих акцiй.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Директор Боярчук Сергiй Кузьмич,
14.04.2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне
емітента

2. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента
3. Місцезнаходження емітента
4. Міжміський код, телефон та
факс емітента
5. Електронна поштова адреса
емітента
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство «Харкiвське
автотранспортне
пiдприємство № 16363»
01332106

61172 м. Харкiв вул. Роганська, 160
(057) 76-808-76 (057) 760-16-84
atp16363@nr-avers.com.ua
http://atp16363.nr-avers.com.ua

Вiдомостi про змiну складу посадових
осiб емiтента

Посадова особа Голова правлiння Стреляна Свiтлана Михайлiвна (паспорт: серiя МТ номер 278043 виданий Фрунзенським РВ в м. Харковi
ГУДМС України в Харкiвськiй областi 22.03.2013) припинено повноваження
09.04.2015р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд
09.04.2015р.) у зв'язку зi змiною структури органiв Товариства. Володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 16,1775% (423811 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на
посадi з 03.04.2014 року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено.
Посадова особа Член правлiння Бухало Iрина Миколаївна (паспорт:
серiя МН номер 235451 виданий Роганським селищним вiддiлен. м-цiї
УМВСУ в Харкiвськiй обл. 28.09.2001) припинено повноваження
09.04.2015р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд
09.04.2015р.) у зв’язку зi змiною структури органiв Товариства. Часткою в
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 03.04.2014
року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено.
Посадова особа Член правлiння Нестеренко Тетяна Юрiївна (паспорт:
серiя МН номер 000610 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 24.04.2001) припинено повноваження 09.04.2015р.
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 09.04.2015р.) у
зв’язку зi змiною структури органiв Товариства. Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 03.04.2014 року. Замiсть
посадової особи нiкого не призначено.
Посадова особа Член правлiння Найденко Роман Леонiдович (паспорт:
серiя ММ номер 715713 виданий Київським МВ РВХМУУМВС України в
Харкiвськiй обл. 17.01.2001) припинено повноваження 09.04.2015р.
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 09.04.2015р.) у
зв’язку зi змiною структури органiв Товариства. Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 03.04.2014 року. Замiсть
посадової особи нiкого не призначено.
Посадова особа Член правлiння Капiнос Олег Миколайович (паспорт: серiя
МН номер 449418 виданий Iзюмським МРВ УМВС України в Харкiвськiй обл.
29.05.2002) припинено повноваження 09.04.2015р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 09.04.2015р.) у зв’язку зi змiною структури органiв
Товариства. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з
03.04.2014 року. Посадова особа обрана на посаду Директора.
Посадова особа Директор Капiнос Олег Миколайович (паспорт: серiя
МН номер 449418 виданий Iзюмським МРВ УМВС України в Харкiвськiй обл.
29.05.2002) обрано на посаду 09.04.2015р. рiшенням засiдання Наглядової
ради (Протокол б/н вiд 09.04.2015р.) термiном на 1 рiк. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: начальник 1-ої автоколони, iнженер з безпеки руху ПАТ «АТП 16363».
Посадова особа Голова Наглядової ради Стреляний Михайло Володимирович (паспорт: серiя МН номер 707701 виданий Фрунзенським РВ ХМУ
УМВС України в Харкiвськiй обл. 15.09.2004) припинено повноваження
09.04.2015 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н
вiд 09.04.2015р.) у зв’язку з переобранням одного члена Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 43,7453% (1146022 шт.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
протягом якого особа перебувала на посадi: з 03.04.2014 року.
Посадова особа Голова Наглядової ради Стреляний Михайло Володимирович (паспорт: серiя МН номер 707701 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй обл. 15.09.2004) обрано на посаду 09.04.2015р. рiшенням
засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 09.04.2015р.) з числа обраних
загальними зборами членiв Наглядової ради термiном на 3 роки. Володiє

часткою в статутному капiталi емiтента 43,7453% (1146022 шт.). Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти
рокiв обiймав посади: Голова наглядової ради ПАТ «АТП-16363».
Посадова особа Член Наглядової ради Стреляна Галина Петрiвна (паспорт: серiя МК номер 451397 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 19.04.1997) припинено повноваження 09.04.2015р. на
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 09.04.2015р.)
у зв’язку з переобранням одного члена Наглядової ради. Володiє часткою
в статутному капiталi емiтента 33,6807 % (882353 шт.). Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: з 03.04.2014 року.
Посадова особа Член Наглядової ради Стреляна Галина Петрiвна (паспорт: серiя МК номер 451397 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України
в Харкiвськiй обл. 19.04.1997) обрано на посаду 09.04.2015р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 09.04.2015р.) термiном на 3 роки. Володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 33,6807 % (882353 шт.). Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти
рокiв обiймала посади: Член наглядової ради ПАТ «АТП-16363».
Посадова особа Член Наглядової ради Мирошниченко Iнна Михайлiвна
(паспорт: серiя МК номер 761914 виданий Московським РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй областi 27.02.1998) припинено повноваження
09.04.2015р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н
вiд 09.04.2015р.) у зв’язку з переобранням одного члена Наглядової ради.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 03.04.2014 року.
Посадова особа Член Наглядової ради Стреляна Свiтлана Михайлiвна
(паспорт: серiя МТ номер 278043 виданий Фрунзенським РВ в м. Харковi
ГУДМС України в Харкiвськiй областi 22.03.2013) обрано на посаду 09.04.2015р.
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 09.04.2015р.) термiном на
3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 16,1775% (423811 шт.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом
останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Голова правлiння ПАТ «АТП-16363».
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Воробйова Олена Михайлiвна
(паспорт: серiя ММ номер 490814 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ
УМВС України в Харкiвськiй областi 08.02.2000) припинено повноваження
09.04.2015р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н
вiд 09.04.2015р.) у зв’язку переобранням членiв Ревiзiйної комiсiї. Володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 0,1145% (3000 шт). Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: з 03.04.2014 року.
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Воробйова Олена Михайлiвна
(паспорт: серiя ММ номер 490814 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ
УМВС України в Харкiвськiй областi 08.02.2000) обрано на посаду
09.04.2015р. засiданням Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 09.04.2015р.) з
числа обраних загальними зборами членiв Ревiзiйної комiсiї термiном на
3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1145% (3000 шт).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом
останнiх п’яти рокiв обiймала посади: ФОП «Глущенко» буфетниця.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Клименко Мар’яна Володимирiвна
(паспорт: серiя МН номер 832919 виданий МВМ Київського РВ ХМУГУУМВС України в Харкiвськiй областi 18.08.2006) припинено повноваження
09.04.2015р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н
вiд 09.04.2015р.) у зв’язку переобранням членiв Ревiзiйної комiсiї. Часткою
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 03.04.2014 року.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Найденко Роман Леонiдович
(паспорт: серiя ММ номер 715713 виданий Київським МВ РВХМУУМВС
України в Харкiвськiй обл. 17.01.2001) обрано на посаду 09.04.2015р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 09.04.2015р.) термiном на
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти
рокiв обiймав посади: iнженер з органiзацiї транспортного процесу
ПАТ «АТП 16363», менеджер з ТЕД ПАТ «АТП 16363».
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Терентьєв Вiталiй Миколайович
(паспорт: серiя МК номер 103101 виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл. 19.09.1996) припинено повноваження 09.04.2015р. на
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 09.04.2015р.) у
зв’язку переобранням членiв Ревiзiйної комiсiї. Часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 03.04.2014 року.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Сайдак Валерiй Яковлевич (паспорт: серiя МК номер 070218 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй областi 09.02.1996) обрано на посаду 09.04.2015р.
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 09.04.2015р.) термiном
на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти
рокiв обiймав посади: iнженер з транспорту ВЛ ПАТ «АТП 16363», iнженер
з паливно-мастильних матерiалiв ПАТ «АТП 16363».
Директор ____________
Капiнос Олег Миколайович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№72, 16 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Укрпрофтур»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство
«Укрпрофтур»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02605473
емітента
3. Місцезнаходження емітента
02002 м. Київ вул. Р.Окiпної, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 568-44-01, 568-44-07
емітента
(044) 568-48-49
5. Електронна поштова адреса
office@ukrproftur.ua
емітента
www.ukrproftour.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
Посадова особа Член Наглядової ради Карпомиз Іван Іванович припинено повноваження 08.04.2015 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв
акцiонерiв (№Р-36-12 вiд 08.04.2015р.) у зв'язку зi звільненням з займаних
посад. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.04.2014 року.
Посадова особа Член Наглядової ради Паламарчук Неля Анатоліївна
(паспорт: серiя ВМ номер 777688 виданий Богунським РВ УМВС України в
Житомирськiй обл. 01.09.1999) обрано на посаду 08.04.2015р. загальними
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-36-13 вiд 08.04.2015р.) термiном на
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти
років обiймав посади: Голова Ради Федерацiї профспілок Житомирської
областi.
Посадова особа Член Наглядової ради Литвин Віктор Федорович припинено повноваження 08.04.2015 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв
акцiонерiв (№Р-36-12 вiд 08.04.2015р.) у зв'язку зi звільненням з займаних
посад. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.04.2014 року.
Посадова особа Член Наглядової ради Сiбiльов Вадим Дмитрович (паспорт: серiя СН номер 979130 виданий Московським РУ ГУ МВС України в
м. Києві 01.12.1998) обрано на посаду 08.04.2015р. загальними зборами
акцiонерiв (Рiшення №Р-36-13 вiд 08.04.2015р.) термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав
посади: Голова Центрального комітету профспілки працiвникiв лісових галузей України.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Сiрук Микола Денисович припинено повноваження 08.04.2015р. на пiдставi рiшення загальних зборiв
акцiонерiв (№Р-36-10 вiд 08.04.2015р.) у зв'язку переобранням членiв
Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посадi: з 02.04.2014 року.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Харченко Лiдiя Олексіївна
обрано на посаду 08.04.2015р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення
№Р-36-11 вiд 08.04.2015р.) термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обіймала посади: завiдуючий вiддiлу органiзацiйно-правової роботи профспiлок
працiвникiв зв'язку України; Заступник Голови Київської обласної ради
професійних спілок.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Супрун Віктор Кузьмович припинено повноваження 08.04.2015р. на пiдставi рiшення загальних зборiв
акцiонерiв (№Р-36-10 вiд 08.04.2015р.) у зв'язку переобранням членiв
Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посадi: з 02.04.2014 року.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Берда Віктор Іванович обрано
на посаду 08.04.2015р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-36-11
вiд 08.04.2015р.) термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти років обiймав посади: головний бухгалтер
Профспiлки працiвникiв агропромислового комплексу України.
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Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Малютенко Ольга Петрівна припинено повноваження 08.04.2015р. на пiдставi рiшення загальних зборiв
акцiонерiв (№Р-36-10 вiд 08.04.2015р.) у зв'язку переобранням членів
Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посадi: з 02.04.2014 року.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Малютенко Ольга Петрівна обрано на посаду 08.04.2015р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення
№Р-36-11 вiд 08.04.2015р.) термiном на 3 роки. Посадова особа не надала
згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти років обiймав посади: головний бухгалтер Професiйної спілки працiвникiв зв'язку України.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Соломiнчук Вiкторiя Володимирівна припинено повноваження 08.04.2015р. на пiдставi рiшення загальних
зборiв акцiонерiв (№Р-36-10 вiд 08.04.2015р.) у зв'язку переобранням
членiв Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.04.2014 року.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Агрба Олег Володимирович
(паспорт: серiя АН номер 827388 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ
ДМУ ГУ МВС України в Днiпропетровськiй областi 06.10.2009) обрано на
посаду 08.04.2015р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-36-11
вiд 08.04.2015р.) термiном на 3 роки Часткою в статутному капiталi емiтента
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова Профспiлки
працiвникiв газових господарств України.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Хмарний Олег Тимофійович
(паспорт: серiя СН номер 37771 виданий Печерським РВ УМВС України в
м. Києвi 14.11.1995) припинено повноваження 08.04.2015р. на пiдставi
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (№Р-36-10 вiд 08.04.2015р.) у зв'язку
переобранням членiв Ревiзiйної комiсiї. Часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.04.2014
року.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Хмарний Олег Тимофійович
(паспорт: серiя СН номер 37771 виданий Печерським РВ УМВС України в
м. Києвi 14.11.1995) обрано на посаду 08.04.2015р. загальними зборами
акцiонерiв (Рiшення №Р-36-11 вiд 08.04.2015р.) термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав
посади: Директор Пiдприємства «Господарське управлiння ФПУ»; Голова
Профспiлки працiвникiв автомобiльного транспорту та шляхового господарства України.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Кушнiренко Олександр Андрійович (паспорт: серiя МЕ номер 745861 виданий Шевченкiвськiм РУ ГУМВС
України в м. Києвi 19.04.2006) припинено повноваження 08.04.2015р. на
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (№Р-36-10 вiд 08.04.2015р.) у
зв'язку переобранням членiв Ревiзiйної комiсiї. Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на
посадi: з 02.04.2014 року.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Драченко Леся Андріївна (паспорт: серiя АА номер 037223 виданий Теплицьким РВ УМВС України в
Вiнницької областi 19.08.1995) обрано на посаду 08.04.2015р. загальними
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-36-11 вiд 08.04.2015р.) термiном на
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти
рокiв обiймала посади: заступник начальника управлiння - начальник
вiддiлу органiзацiї i планування контрольно - ревiзiйної роботи Фонд
соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Чаплигiн Костянтин Миколайович (паспорт: серiя СО номер 843035 виданий Деснянським РУГУ МВС
України в м. Києвi 23.11.2001) припинено повноваження 08.04.2015р. на
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (№Р-36-10 вiд 08.04.2015р.) у
зв'язку переобранням членiв Ревiзiйної комiсiї. Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на
посадi: з 02.04.2014 року.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Пухка Олена Василiвна (паспорт: серiя СН номер 841006 виданий Ватутiнським РУ ГУМВС України в
м. Києвi 30.06.1998) обрано на посаду 08.04.2015р. загальними зборами
акцiонерiв (Рiшення №Р-36-11 вiд 08.04.2015р.) термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв
обiймала посади: начальник вiддiлу кадрiв ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».
Голова правлiння ____________ Стрiлець Сергiй Миколайович

№72, 16 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «ЕНЕРГІЯня, міжміський код та телефон
ІНВЕСТ», 24220539, 01135,
емітента
м. Київ, Тбіліський провулок,
буд. 4/10, (044) 2389736
2. Дата розкриття повного тексту 14.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://energia-invest.emit.com.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнтербуд»

2. Код за ЄДРПОУ: 30649879
3. Місцезнаходження: 79071 м. Львiв, вул. Щирецька, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: +38(032)2440006, +38(032)2440006
5. Електронна поштова адреса: buh@10.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://interbud.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
За рішенням Загальних зборів учасників ТзОВ «Інтербуд» від 09 квітня
2015 р. (Протокол №09-04/15) звільнено 10.04.2015р. на підставі заяви
про звільнення за власним бажанням зг.ст. 38 КЗпП України директора
Товариства Клименко Юлію Леонідівну (паспорт СН 3766614, виданий

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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «КИЇВМІСЬК
місцезнаходження, міжміський
ОФОРМЛЕННЯ», 32955565,
код та телефон емітента
03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 56, (044) 2483403
2. Дата розкриття повного
14.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://kyivmiskoformlennja.emit.com.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Московським РУ ГУ МВС України у м. Києві, 28.01.1997 року), яка перебувала на цій посаді з 01.07.2013р. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено на посаду директора Павлову Анну Юріївну (паспорт МЕ
854119, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України у м. Києві, 11.12.2007р.)
на підставі її заяви та рішення Загальних Зборів Учасників від 09 квітня
2015 р. (протокол №09-04/15) з 11.04.2015р. за сумісництвом, для забезпечення здійснення Товариством господарської діяльності у зв'язку із
звільненням попереднього директора. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Протягом трудової діяльності Павлова А.Ю. обіймала наступні посади: директор ТОВ «РТЦ «Ірпінь», юрист ТОВ «РТЦ «Бориспіль», юрист
ТОВ «РТЦ «Ірпінь». Павлову А.Ю. призначено на посаду безстроково.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор Павлова А.Ю., 14.04.2015 р.

Приватне акцiонерне товариство «ЮПIТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«ЮПIТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП»
2. Код за ЄДРПОУ: 30434963
3. Місцезнаходження: 01135 мiсто Київ, Золотоустiвська, 10-12,
примiщення 83 в лiтерi А
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 585 55 08, 044 585 55 07
5. Електронна поштова адреса: info@jupiter.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.jupiter.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
15.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-23 від
15.04.2015 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Мартіна Дівіша (відсутня згода на розкриття
паспортних даних) у звязку з обранням нового складу Наглядової ради.
Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Члена Наглядової ради перебував з 18.03.2013 р. (04.04.2013 року на засіданні
Наглядової ради (протокол № 58 від 04.04.2013 року) обраний на посаду
Голови Наглядової ради).
15.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-23 від
15.04.2015 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Пітера Хагена (відсутня згода на розкриття паспортних даних) у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради . Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді
перебував з 18.03.2013 р.
15.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-23 від
15.04.2015 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Юрая Лелкеша; (відсутня згода на розкриття
паспортних даних) у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради.

Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 18.03.2013 р.
15.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-23 від
15.04.2015 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Гері Мацотті; (відсутня згода на розкриття паспортних даних) у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради . Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді
перебував з 18.03.2013 р.
15.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-23 від
15.04.2015 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Яна Монкевіча; (відсутня згода на розкриття
паспортних даних) у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 18.03.2013 р.
15.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-23 від
15.04.2015 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Нельги Павла Олександровича; (відсутня згода
на розкриття паспортних даних) у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На посаді перебував з 18.03.2013 р.
15.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-23 від
15.04.2015 р.) було прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради
Мартіна Дівіша зі строком повноважень на 1 рік 15.04.2016 (відсутня згода
на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному
капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх пяти років Мартін Дівіш займав
керівні посади в VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung
Gruppe.
15.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-23 від
15.04.2015 р.) було прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради
Франца Фукса зі строком повноважень на 1 рік 15.04.2016 (відсутня згода
на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному
капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх пяти років Франц Фукс займав ке-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
рівні посади в VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung
Gruppe.
15.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-23 від
15.04.2015 р.) було прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради
Юрая Лелкеша зі строком повноважень на 1 рік 15.04.2016 (відсутня згода на
розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх пяти років Юрай Лелкеш займав керівні посади в VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe.
15.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-23 від
15.04.2015 р.) було прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради
Гері Мацотті зі строком повноважень на 1 рік 15.04.2016 (відсутня згода на
розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Протягом останніх пяти років Гері Мацотті займав керівні
посади в VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe.
15.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-23 від
15.04.2015 р.) було прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради
Яна Монкевіча зі строком повноважень на 1 рік 15.04.2016 (відсутня згода
на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному
капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх пяти років Ян Монкевіч займав посади
голови страхових та пенсійних фондів Польщі.
15.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-23 від
15.04.2015 р.) було прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради
Нельгу Павла Олександровича зі строком повноважень на 1 рік 15.04.2016

(відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою
в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх пяти років Нельга Павло Олександрович обіймав посаду Голови Правління.
15.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-23 від
15.04.2015 р.) у звязку з закінченням строку повноважень складу Ревізійної
комісії було прийнято рішення обрати (переобрати) Головою Ревізійної комісії Олега Олександровича Ільюшина зі строком повноважень на 3 роки до
23.04.2018 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх пяти
років Олег Олександрович Ільюшин займав керівні посади в VIENNA
INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe в Білорусі та Росії.
15.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-23 від
15.04.2015 р.) у звязку з закінченням строку повноважень складу Ревізійної комісії було прийнято рішення обрати (переобрати) Членом Ревізійної комісії Решетник Світлану Вікторівну зі строком повноважень на 3 роки до 23.04.2018 р.
(відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в
статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Протягом останніх пяти років Решетник Світлана Вікторівна займала посаду начальника фінансового відділу.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Голова Правлiння Васютiн Р.М. 15.04.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ ДЗПВ у розмірі 0,000009%
(1 акція). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обрана на строк - 5 років. Протягом останніх п’яти років обіймала посади - головний бухгалтер, член Ревізійної комісії.
3) Член Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ – Хазанова Тетяна Петрівна.
ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ ДЗПВ у розмірі 0,000009% (1 акція). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обрана на строк - 5 років. Протягом останніх п’яти років обіймала посади - економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності.
Рішенням Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ від 10.04.2015, на підставі Статуту ПАТ ДЗПВ та Положення про Ревізійну комісію, обрана Голова Ревізійної
комісії - Фененко Ірина Андріївна. ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних. Володіє часткою у статутному капіталі
ПАТ ДЗПВ у розмірі 0,000009% (1 акція). Зміни обґрунтовані обранням Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ та необхідністю обрання Голови Ревізійної комісії,
непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обрана
на строк - 5 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади - заступник головного бухгалтера, Голова Ревізійної комісії.
Рішенням Наглядової ради ПАТ ДЗПВ від 10.04.2015 звільнений за
власним бажанням, на підставі Статуту ПАТ ДЗПВ та Закону України «Про
акціонерні товариства», член Правління — Рибалов Андрій Олександрович. ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капіталі ПАТ ДЗПВ не володіє. Зміни обґрунтовані заявою посадової особи про звільнення, непогашена судимість за
корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував на посаді з 21.06.2011.
Рішенням Наглядової ради ПАТ ДЗПВ від 10.04.2015 призначений, на
підставі Статуту ПАТ ДЗПВ та Закону України «Про акціонерні товариства»,
член Правління — Долгов Сергій Юрійович. ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Володіє часткою у статутному
капіталі ПАТ ДЗПВ у розмірі 0,000009% (1 акція). Зміни обґрунтовані необхідністю обрання члена Правління на вакантну посаду, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обраний на необмежений
строк (до припинення повноважень). Протягом останніх п'яти років обіймав
посади — заступник директора, перший заступник Голови Правління — Генерального директора, комерційний директор — перший заступник Голови
Правління, технічний директор.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Голова Правління
______________
С.А.Торохтей
(підпис)
М. П. 	
10.04.2015

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00187375
3. Місцезнаходження: 49023, м.Дніпропетровськ, вул.Комінтерну, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 348345, 348345
5. Електронна поштова адреса: dzpv@dzpv.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: ucap.dp.ua/00187375/.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III: зміна складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ від 10.04.2015 достроково припинені повноваження, в зв’язку із звільненням одного із членів Ревізійної комісії, на підставі Статуту ПАТ ДЗПВ та Закону України «Про акціонерні товариства», наступних посадових осіб:
1) Голова Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Фененко Ірина Андріївна.
ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ ДЗПВ у розмірі 0,000009%
(1 акція). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебувала на посаді з 11.04.2013.
2) Член Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Чернова Світлана Вікторівна.
ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ ДЗПВ у розмірі 0,000009%
(1 акція). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебувала на посаді з 11.04.2013.
3) Член Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ – Каракан Оксана Володимирівна.
ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ ДЗПВ у розмірі 0,000009%
(1 акція). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебувала на посаді з 11.04.2013.
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ від 10.04.2015, на підставі Статуту ПАТ ДЗПВ та Закону України «Про акціонерні товариства»,
для створення Ревізійної комісії обрані наступні посадові особи:
1) Член Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Фененко Ірина Андріївна.
ПАТ ДЗПВ не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
Володіє часткою у статутному капіталі ПАТ ДЗПВ у розмірі 0,000009%
(1 акція). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обрана на строк - 5 років. Протягом останніх п’яти років обіймала посади - заступник головного бухгалтера, Голова Ревізійної комісії.
2) Член Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ – Каракан Оксана Володимирівна.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
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новини
НБУ разрешил обмен СКВ 1-й группы на
СКВ 2-й группы в рамках запрета на
покупку валюты компаниям с валютными
средствами

Национальный банк Украины уточнил и подтвердил
запрет компаниям с валютными средствами в любых валютах объемом свыше $10 тыс. в эквиваленте покупать
валюту на рынке, однако расширил перечень исключений из этого правила и разрешил банкам осуществлять
обмен валют по поручениям клиентов.
«В связи с введением ограничений ... уполномоченному банку разрешается осуществлять по поручению клиента обмен иностранной валюты первой группы Классификатора на иностранную валюту 2-й группы
Классификатора для выполнения обязательств клиента
в этой валюте», – говорится во вступившем в силу в среду постановлении НБУ №248 от 14 апреля, которым внесены правки в постановление об админограничениях
№160 от 3 марта этого года.
К 1-й группе Классификатора НБУ относятся свободно конвертируемые валюты, широко используемые для
осуществления платежей по международным операциям, такие, как доллары США, канадские, австралийские
доллары, евро, английские фунты, датские, исландские, норвежские и шведские кроны, швейцарские
франки и японские иены. Ко 2-й группе Классификатора относятся СКВ, которые широко не используются
для международных платежей, в частности, российские
и белорусские рубли, турецкие лиры, казахстанские
тенге.
В то же время Нацбанк расширил перечень исключений из нормы о запрете на покупку валюты компаниям с
валютными средствами: если ранее он включал всего
три пункта, то теперь - 10. В частности, в расчет сумы
валютных средств клиент банка теперь может не включать средства, купленные ранее, но не использованные
в установленный законодательством срок; средства на
арестованных счетах; средства, полученные в качестве
кредита от Минфина и международных финансовых организаций и по программам международной технической
помощи.
Помимо того, освобождены от продажи средства на
счетах клиента-посредника, полученные им по договорам комиссии, поручения, консигнации, агентским соглашениям, которые подлежат дальнейшему перечислению
владельцам этих средств.
Исключение сделано также для страховщиков по счетам, которыми представлены страховые резервы (для
операций по покупке иностранной валюты страховщиками, Моторным (транспортным) страховым бюро).

НБУ смягчил ограничения для банков на
покупку валюты от иностранных
инвесторов

Национальный банк Украины (НБУ) освободил операции по покупке иностранной валюты, поступающей
от иностранных инвесторов для увеличения уставного
капитала банка, от ограничения максимальной суммы
такой покупки 0,1% регулятивного капитала банка в
день.

Такая норма закреплена постановлением правления
НБУ от 14 апреля 2015 года №248 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ», опубликованном на сайте регулятора и вступающим в силу
с 15 апреля.
В частности, изменения внесены в постановление
правления НБУ от 3 марта 2015 года № 160 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном
рынках Украины».
«Указанное требование не распространяется на валютные операции на условиях «своп», а также на операции по покупке иностранной валюты, поступающей от
иностранных инвесторов для увеличения уставных капиталов банков», - говорится в документе.
Ранее ограничения на покупку безналичной валюты и
банковских металлов за гривни по собственным операциям банка до 0,1% регулятивного капитала банка в
день не распространялись только на валютные операции на условиях «своп».
Согласно изменениям, внесенным постановлением
правления НБУ №248 в постановление правления НБУ
от 31 марта 2014 года №182 «О приведении лимитов открытой валютной позиции банковской системы Украины
к международным стандартам», банки могут покупать
валюту, поступающую от иностранных инвесторов для
увеличения своих уставных капиталов, в сумме не выше
объема валютных резервов, не включенных на дату проведения этой операции в расчет общей открытой валютной позиции банка.
«Уполномоченные банки имеют право осуществлять
покупку иностранной валюты, поступающей от иностранных инвесторов для увеличения уставных капиталов этих банков, в сумме, не превышающей или равной
объему валютных резервов, которые на дату проведения этой операции не включены в расчет общей (длинной/короткой) открытой валютной позиции. Уполномоченные банки… должны включить в расчет общей
(длинной/короткой) открытой валютной позиции резервы сверх установленного в графике процента в размере, эквивалентном размеру выкупленной иностранной
инвестиции», - говорится в документе.

Украинские биржевые индексы завершили
торги во вторник на уровнях закрытия
предыдущей сессии

Украинские биржевые индексы, в условиях скудного
новостного фона, по итогам торгов во вторник остались
на уровнях закрытия предыдущей сессии: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,01% - до 1016,4 пункта, индекс ПФТС – на 0,43%, до 412,98 пункта.
Объем торгов на УБ составил 19,15 млн грн, в том
числе акциями – 17,1 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 229,9 млрд грн,
в том числе акциями – 0,43 млн грн. Капитализация
ценных бумаг на бирже снизилась на 0,18% - до
142,48 млрд грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали
бумаги Авдеевского коксохимзавода (+2,64%), Алчевского меткомбината (+1,5%) и «Мотор Сичи» (+1,45%).
Подешевели акции Райффайзен Банка Аваль (-1,27%),
«Укрнафты» (-1,16%) и «Азовстали» (-0,25%).
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новини
В индексе ПФТС лучшая динамика зафиксирована по
бумагам «Укртелекома» (+7,8%), Стахановского вагоностроительного завода (+4,42%) и Алчевского меткомбината (+3,88%).
С отрицательной динамикой лидировали бумаги
концерна «Стирол» (-9,23%), Ясиновского коксохимзавода (-7,79%) и Харцызского трубного завода
(-4,4%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во
вторник просел на 0,63% - до 290,97 пункта при объеме
торгов 2,4 млн злотых (14,4 млн грн).
Среди индексных акций подешевели бумаги «Садовая Груп» (-2,78%), «Кернела» (-2,13%) и «Астарты»
(-0,04%) и подорожали: «Милкиленда» (+15,06%), KSG
Agro (+4,71%) и «Агротона» (+1,79%).
«Украинские инвесторы во вторник заняли выжидательную позицию на фоне отсутствия инвестиционных
идей», - сообщил агентству «Интерфакс-Украина» аналитик инвестгруппы «ТАСК» Вячеслав Иванишин, комментируя итоги торгов.
Эксперт, в текущих условиях, прогнозирует сохранение в среду боковой тенденции на рынке при низких торговых объемах.
В то же время, руководитель отдела финансовых продуктов брокерской компании «Мастер брок» Сергей Румянцев обратил внимание на намерение «Укрнафты»
урегулировать вопрос выплаты НАК «Нафтогаз Украины» дивидендов за 2011-2013 годы путем «взаимозачета» обязательств.
«Это положительная новость, которая говорит о том,
что ситуация вокруг компании нормализуется и она постепенно решает свои проблемные вопросы. С учетом
того, что за 2014 год «Укрнафта» также может выплатить
дивиденды, покупка ее акций становится весьма привлекательной в среднесрочной перспективе», - сказал
эксперт.

Курс доллара США к евро
растет в среду после существенного
снижения накануне

Курс доллара США к евро растет в среду после резкого падения по итогам предыдущих торгов, сообщает
агентство Bloomberg.
Во вторник доллар подешевел на 0,8% на данных о
менее значительном, чем ожидалось, увеличении розничных продаж в США, ослабивших ожидания скорого
подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).
Согласно данным министерства торговли США, розничные продажи в марте 2015 года выросли на 0,9% по
сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя на 1,1%.
Розничные продажи без автомобилей увеличились в
прошлом месяце на 0,4% при ожидавшемся экспертами
подъеме на 0,7%.
«Я думаю, что инвесторы были разочарованы данными о розничных продажах без учета автомобилей. Они
были далеко не столь сильными, как надеялись многие»,
- говорит валютный аналитик Chapdelaine & Co. Даг
Бортвик.
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«Все ждали уверенного восстановления продаж в
марте, и эти ожидания не оправдались», - цитирует эксперта MarketWatch.
Тем временем, цены производителей в США в марте
выросли лишь на 0,2% относительно предыдущего месяца и снизились на 0,8% в годовом выражении.
«Федрезерв рассчитывает на ускорение инфляции,
однако этого не происходит», - говорит Д.Бортвик.
Курс евро к доллару США опустился в ходе торгов до
$1,0636 по сравнению с $1,0655 на закрытие рынка во
вторник.
Стоимость доллара относительно иены поднялась до
119,69 иены против 119,4 иены накануне, пара евро/иена
торгуется на уровне 127,3 иены по сравнению с 127,21
иены по итогам предыдущей сессии.

ЕЦБ увеличил экстренное финансирование
греческих банков еще на 800 млн евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во вторник увеличил финансирование греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности
(Emergency Liquidity Assistance, ELA) примерно на 800
млн евро после расширения на 1,2 млрд евро в прошлый
четверг, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на
информированные источники.
Таким образом, совокупный объем ELA теперь составляет 74 млрд евро, и, по словам одного из греческих чиновников, обеспечивает «подушку безопасности» для
банков Греции в 4 млрд евро.
Решение было принято в ходе телеконференции совета управляющих ЕЦБ 14 апреля, которая носила конфиденциальный характер.
Греция продолжает попытки переговоров с кредиторами, однако ее будущее пока остается неопределенным.
«Правительству Греции не удалось завести друзей» в
еврозоне, заявил министр финансов Испании Луис де
Гиндос в интервью радиоканалу Cadena Ser.
Министры финансов еврозоны (Еврогруппа) 24 апреля проведут встречу в Риге, чтобы оценить успехи Афин
на поприще реформ и, возможно, принять решение о
выделении следующего транша кредитов.
Кредиты в рамках ELA выдаются банкам под более
высокий процесс, чем стандартные кредиты ЕЦБ, и риски по ним несет Греция.
Как сообщалось, в феврале Европейский Центробанк резко ограничил предоставление кредитов банковской системе Греции, отказавшись принимать в залог ее гособлигации. Благодаря кредитованию под
залог бумаг греческие банки могли получать фондирование под 0,05%, теперь же они вынуждены использовать другие возможности для получения кредитов,
включая ELA.
В марте ЕЦБ предписал крупнейшим греческим банкам воздержаться от новых вложений в гособлигации
Греции. Ранее ЕЦБ отказался от повышения разрешенного Афинам потолка выпуска краткосрочных облигаций,
составляющего 15 млрд евро.
При подготовке раздела «Новости» использованы
материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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