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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
07.04.2015

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 453

Про визнання таким, що
втратило чинність, рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03 квітня
2012 року № 472
Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03 квітня 2012 року № 472 «Про затвердження
роз'яснення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку «Про порядок застосування Вимог до
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Комісії від 29.09.2011
№ 1360»».
2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішен-

ня на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за
собою.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
07.04.2015

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 454

Про виключення з реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів, ПАТ «АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ»
Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№68, 9 квітня 2015 р.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за
№ 2213/22525 (із змінами),

Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Виключити з реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів (далі – Реєстр), ПАТ «АУДИТ
ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ
37855332), на підставі підпункту 1.8 пункту 1 розділу VII
Порядку, у зв’язку із закінченням терміну чинності
сертифіката аудитора Ліщенко Т.В. серії А № 004540,
чинного до 23 лютого 2015 року, та неподанням
документів, передбачених пунктом 3 розділу V Порядку,
відповідно до підпункту «е» пункту 1 розділу V Порядку,
у термін, визначений пунктом 2 розділу V Порядку.
2. Анулювати свідоцтво про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів,
серії П 000205 від 25 березня 2014 року, чинне до
29 вересня 2016 року.
3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР,
відповідно до пункту 8 розділу III Порядку.
4. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оновлення Реєстру на офіційному веб-сайті НКЦПФР, відповідно до пункту 8 розділу III Порядку.
5. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М. Лібанов) повідомити заявника про виключення з Реєстру, відповідно до пункту 7 розділу III
Порядку.
6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за
собою.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

07.04.2015

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 455

Про виключення з реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів, ТОВ АФ «Алекс С.
Аудит»
Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від
25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за
№ 2213/22525 (із змінами),
2

Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Виключити з реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів (далі – Реєстр), ТОВ АФ «Алекс С.
Аудит» (код за ЄДРПОУ 23394504), на підставі підпункту
1.8 пункту 1 розділу VII Порядку, у зв’язку із закінченням
терміну чинності сертифіката аудитора Марінченка О.О.
серії А № 000819, чинного до 28 лютого 2015 року, Мініна С.Є. серії А № 000813, чинного до 28 лютого 2015
року, Царічкова С.В. серії А № 000809, чинного до 28 лютого 2015 року та неподанням документів, передбачених
пунктом 3 розділу V Порядку, відповідно до підпункту «е»
пункту 1 розділу V Порядку, у термін, визначений пунктом 2 розділу V Порядку.
2. Анулювати свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, серії П 000029 від 19 лютого 2013 року, чинне до 28 квітня
2016 року.
3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР,
відповідно до пункту 8 розділу III Порядку.
4. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оновлення Реєстру на офіційному веб-сайті НКЦПФР, відповідно до пункту 8 розділу III Порядку.
5. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М. Лібанов) повідомити заявника про виключення з Реєстру, відповідно до пункту 7 розділу III Порядку.
6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за
собою.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
«07» квітня 2015

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 456

Про видачу ліцензій на
провадження професійної
діяльності на фондовому
ринку-діяльності з торгівлі
цінними
паперами
ПАТ «БАНК 3/4» (ідентифікаційний код юридичної
особи 36002395)
За підсумками розгляду документів, поданих заявником до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензій на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі
цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 (із змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

№68, 9 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
01.06.2013 за № 854/23386, Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК 3/4» (04080, м. Київ, вулиця Фрунзе, будинок 25; ідентифікаційний код юридичної особи 36002395)
ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а
саме діяльності з управління цінними паперами.
2. Видати з 01.05.2015 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК 3/4» ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу.
3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
5. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення запису про видачу відповідних ліцензій
до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку
цінних паперів.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
Члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
«07» квітня 2015

РІШЕННЯ
м. Київ

№457

Щодо анулювання ліцензій
на провадження професійної
діяльності на фондовому
ринку ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬ
КИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК»,
ідентифікаційний код юридичної особи 19017842
Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816,
зареєстрованого
Міністерством
юстиції
України
01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Анулювати ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ
№ 263154 від 19.06.2013; дилерської діяльності серії АЕ
№ 263155 від 19.06.2013, андеррайтингу серії АЕ
№ 263156 від 19.06.2013, діяльності з управління цінними паперами серії АЕ № 263153 від 19.06.2013, видані
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» (місцезнаходжен-

ня: 04119, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 27 Т,
ідентифікаційний код юридичної особи 19017842), на
підставі підпункту 3 пункту 1 розділу ІV Порядку та згідно
з постановою Правління Національного банку України
від 19.03.2015 №188 про відкликання банківської ліцензії
та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК».
2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) протягом п’яти робочих днів забезпечити
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті
Комісії.
3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) протягом п’яти робочих днів забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О.Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
від 07 квітня 2015

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 458

Щодо анулювання ліцензій
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної
діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи; діяльності із зберігання активів
інститутів спільного інвестування; діяльності із зберігання активів пенсійних
фондів, ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ
БАНК»
Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення
дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів),
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013
за № 862/23394 (зі змінами) (далі – Порядок),

Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Анулювати ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності,
а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи
серії АЕ № 263284 від 10.09.2013; діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування АЕ № 263285
від 10.09.2013; діяльності із зберігання активів пенсійних
фондів АЕ № 263286 від 10.09.2013, видані ПУБЛІЧНО3

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№68, 9 квітня 2015 р.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» (04119, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 27 Т; код за ЄДРПОУ 19017842), на підставі підпункту 3 пункту 1 розділу IV Порядку та згідно з постановою Правління Національного банку України від
19.03.2015 № 188 «Про відкликання банківської ліцензії
та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК».
2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) протягом 5 робочих днів з дати прийняття
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити опублікування цього
рішення в офіційному виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фондового ринку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

07.04.2015 		

№468

Щодо надання дозволу на
проведення
вичерпного
переліку операцій в системі депозитарного обліку
цінних паперів, емітованих
ПАТ «Завод опоряджувальних матеріалів»
Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку із зверненням ПАТ «ХК «Київміськбуд», з метою захисту прав
інвесторів у цінні папери Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:

1. Відновити внесення змін до системи депозитарного
обліку цінних паперів емітованих ПАТ «Завод опоряджувальних матеріалів» (код за ЄДРПОУ 24595245) виключно для проведення операцій в депозитарній системі
щодо списання/зарахування/переказу простих іменних
акцій ПАТ «Завод опоряджувальних матеріалів » (код за
ЄДРПОУ 24595245), а саме:
1.1. Депозитарній установі ПАТ «Асвіо банк» (код за
ЄДРПОУ 09809192), у разі наявності відповідних документів, здійснити списання прав на прості іменні акції
ПАТ «Завод опоряджувальних матеріалів» (код за
ЄДРПОУ 24595245), з рахунку у цінних паперах депонента ТОВ «УКРПРОМБУДРЕСУРС» (код за ЄДРПОУ
38568614) № 300582-UA40130348, у кількості 1 050 000
(один мільйон п’ятдесят тисяч) штук, на особовий рахунок в цінних паперах ПАТ «ХК «Київміськбуд» № 302315UA40003045, відкритий в депозитарній установі ПАТ «Комерційний банк «Глобус» (код за ЄДРПОУ 35591059).
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1.2. Депозитарній установі ПАТ «Комерційний банк
«Глобус» (код за ЄДРПОУ 35591059), у разі наявності
відповідних документів, здійснити зарахування прав на
прості іменні акції ПАТ «Завод опоряджувальних матеріалів» (код за ЄДРПОУ 24595245), у кількості 1 050 000
(один мільйон п’ятдесят тисяч) штук, на особовий рахунок в цінних паперах ПАТ «ХК «Київміськбуд» № 302315UA40003045, списаних з рахунку у цінних паперах депонента ТОВ «УКРПРОМБУДРЕСУРС» (код за ЄДРПОУ
38568614) № 300582-UA40130348.
1.3. Депозитарній установі ПАТ «Асвіо банк» (код за
ЄДРПОУ 09809192), у разі наявності відповідних документів, здійснити списання прав на прості іменні акції
ПАТ «Завод опоряджувальних матеріалів» (код за
ЄДРПОУ 24595245), з рахунку у цінних паперах депонента ТОВ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «БІО
ЕНЕРДЖІ ІНДАСТРІ» (код за ЄДРПОУ 37200979)
№ 300582-UA40130347, у кількості 930 500 (дев’ятсот
тридцять тисяч п’ятсот) штук, на особовий рахунок в цінних паперах ПАТ «ХК «Київміськбуд» № 302315UA40003045, відкритий в депозитарній установі ПАТ «Комерційний банк «Глобус» (код за ЄДРПОУ 35591059).
1.4. Депозитарній установі ПАТ «Комерційний банк
«Глобус» (код за ЄДРПОУ 35591059), у разі наявності
відповідних документів, здійснити зарахування прав на
прості іменні акції ПАТ «Завод опоряджувальних матеріалів» (код за ЄДРПОУ 24595245), у кількості 930 500
(дев’ятсот тридцять тисяч п’ятсот) штук, на особовий рахунок в цінних паперах ПАТ «ХК «Київміськбуд»
№ 302315-UA40003045, списаних з рахунку у цінних паперах депонента ТОВ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «БІО ЕНЕРДЖІ ІНДАСТРІ» (код за ЄДРПОУ
37200979) № 300582-UA40130347.
1.5. Депозитарній установі ПАТ «Асвіо банк» (код за
ЄДРПОУ 09809192), у разі наявності відповідних документів, здійснити списання прав на прості іменні акції
ПАТ «Завод опоряджувальних матеріалів» (код за
ЄДРПОУ 24595245), з рахунку у цінних паперах депонента ТОВ «УКБ.» (код за ЄДРПОУ 35551550) № 300582UA40130349, у кількості 1 050 000 (один мільйон п’ятдесят
тисяч) штук, на особовий рахунок в цінних паперах
ПАТ «ХК «Київміськбуд» № 302315-UA40003045, відкритий в депозитарній установі ПАТ «Комерційний банк
«Глобус» (код за ЄДРПОУ 35591059).
1.6. Депозитарній установі ПАТ «Комерційний банк
«Глобус» (код за ЄДРПОУ 35591059), у разі наявності
відповідних документів, здійснити зарахування прав на
прості іменні акції ПАТ «Завод опоряджувальних матеріалів» (код за ЄДРПОУ 24595245), у кількості 1 050 000
(один мільйон п’ятдесят тисяч) штук, на особовий рахунок в цінних паперах ПАТ «ХК «Київміськбуд» № 302315UA40003045, списаних з рахунку у цінних паперах депонента ТОВ «УКБ.» (код за ЄДРПОУ 35591059)
№ 300582-UA40130349.
1.7. Депозитарній установі ПАТ «Асвіо банк» (код за
ЄДРПОУ 09809192), у разі наявності відповідних документів, здійснити списання прав на прості іменні акції ПАТ «Завод опоряджувальних матеріалів» (код за ЄДРПОУ
24595245), з рахунку у цінних паперах депонента ТОВ «ТД
«ІНТЕР СТЕЙТ ЕНЕРДЖІ» (код за ЄДРПОУ 37200848) №
300582-UA40130346, у кількості 930 500 (дев’ятсот трид-

№68, 9 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
цять тисяч п’ятсот) штук, на особовий рахунок в цінних паперах ПАТ «ХК «Київміськбуд» № 302315-UA40003045, відкритий в депозитарній установі ПАТ «Комерційний банк
«Глобус» (код за ЄДРПОУ 35591059).
1.8. Депозитарній установі ПАТ «Комерційний банк
«Глобус» (код за ЄДРПОУ 35591059), у разі наявності
відповідних документів, здійснити зарахування прав на
прості іменні акції ПАТ «Завод опоряджувальних матеріалів» (код за ЄДРПОУ 24595245), у кількості 930 500
(дев’ятсот тридцять тисяч п’ятсот) штук, на особовий рахунок в цінних паперах ПАТ «ХК «Київміськбуд»
№ 302315-UA40003045, списаних з рахунку у цінних паперах депонента ТОВ «ТД «ІНТЕР СТЕЙТ ЕНЕРДЖІ»
(код за ЄДРПОУ 37200848) № 300582-UA40130346.
1.9. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за
ЄДРПОУ 30370711) провести операції щодо списання/
зарахування/переказу простих іменних акцій ПАТ «Завод
опоряджувальних матеріалів» (код за ЄДРПОУ 24595245)
на підставі відповідних розпоряджень, отриманих від
ПАТ «Асвіо банк» (код за ЄДРПОУ 09809192) та ПАТ «Комерційний банк «Глобус» (код за ЄДРПОУ 35591059).
1.10. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за
ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Асвіо банк» (код за ЄДРПОУ
09809192) та ПАТ «Комерційний банк «Глобус» (код за
ЄДРПОУ 35591059) провести вищевказані операції в порядку передбаченому законодавством.

2. Після проведення вищезазначених операцій зупинити внесення змін до системи депозитарного обліку
цінних паперів, емітованих ПАТ «Завод опоряджувальних матеріалів» (код за ЄДРПОУ 24595245) в порядку
встановленому рішенням Комісії від 22.05.2012 року
№ 722.
3. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити відправлення копії цього рішення
ПАТ
«Національний депозитарій України» (код за
ЄДРПОУ 30370711) та ПАТ «ХК «Київміськбуд» (код за
ЄДРПОУ 23527052).
4. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до
відома депозитарним установам ПАТ «Асвіо банк» (код
за ЄДРПОУ 09809192) та ПАТ «Комерційний банк «Глобус» (код за ЄДРПОУ 35591059) дане рішення Комісії.
5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про
його виконання.
6. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії І. Назарчука.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення «Про схвалення проекту рішення «Про
затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» розроблений з метою приведення
нормативно-правових актів НКЦПФР у відповідність до
Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Даний проект регуляторного акта встановлює єдиний
порядок здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом проведення
планових виїзних та позапланових виїзних і безвиїзних
перевірок.
Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту надсилаються на поштову адресу Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ – 601, вул. Московська, 8, корп. 30, департамент контрольно-правової роботи або на електронну адресу fmu@nssmc.gov.ua, а також
на поштову та електронну адресу Державної регуляторної
служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11;
e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Проект рішення, проект регуляторного акта та аналіз
регуляторного впливу оприлюднюються на офіційному
веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: www.nssmc.gov.ua.
Строк, протягом якого приймаються зауваження та
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань,
становить один місяць з дати оприлюднення проекту
вказаного рішення.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення «Про затвердження Положення про
здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів» розроблений з метою приведення нормативно-правових актів НКЦПФР у відповідність до Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
зниження».
Даний проект регуляторного акта встановлює вимоги
щодо, зокрема: призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, правил
проведення фінансового моніторингу та програм його
здійснення, підготовки персоналу (працівників) суб'єкта
первинного фінансового моніторингу, здійснення ідентифікації, верифікації, вивчення та уточнення інформації про клієнта, забезпечення виявлення фінансових
операцій.
Окрім цього, проект рішення містить в собі порядок
здійснення зупинення та поновлення проведення фінан5

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№68, 9 квітня 2015 р.

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
сових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, який на даний час встановлений рішенням
НКЦПФР «Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу» від 19.07.2012 № 998, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 09 серпня 2012 року за
№ 1354/21666.
Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту надсилаються на поштову адресу Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ – 601, вул. Московська, 8, корп. 30, департамент контрольно-правової роботи або на електронну адресу fmu@nssmc.gov.ua, а також
на поштову та електронну адресу Державної регуляторної
служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11;
e-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного
впливу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
www.nssmc.gov.ua.
Строк, протягом якого приймаються зауваження та
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань,
становить один місяць з дати оприлюднення проекту
вказаного рішення.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

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, на підставі рішення Комісії від
24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 07.04.2015р.
№ 473 «Щодо скасування реєстрації випуску акцій та
анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства «БАНК РЕНЕСАНС
КАПІТАЛ», пункту 3 Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії
від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Мініс-

терстві юстиції України 28 травня 2013 року за
№ 822/23354 (із змінами), та відповідно до документів,
наданих Публічним акціонерним товариством «БАНК
РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-Б, код за ЄДРПОУ: 26333064, на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з припиненням діяльності
шляхом приєднання до Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»,
скасовано реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» (код
за ЄДРПОУ: 26333064). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства «БАНК
РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» від 27 жовтня 2009 року №308/1/09,
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 27-КФ-С-А
від 7 квітня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Південно-Українського територіального управління, на підставі рішення НКЦПФР від 23.04.2013р.
№ 737 (зі змінами) «Про затвердження Порядку скасування реєстрації випуску акцій» зупинено обіг акцій
ПрАТ «ХЕРСОНТЕКСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ – 01552345,
73000, м. Херсон, вул. Паровозна, 8) — розпорядження
№ 06-ПУ-3-З від 6 квітня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
начальника Південно-Українського територіального
управління, на підставі рішення НКЦПФР від 23.04.2013р.
№ 737 (зі змінами) «Про затвердження Порядку скасування реєстрації випуску акцій» зупинено обіг
акцій ПрАТ
«КІРОВОГРАДБУДКОМПЛЕКТ» (код
ЄДРПОУ – 02972807, 25011, м. Кіровоград, пров. Степовий, 48 А) — розпорядження № 07-ПУ-4-З від
6 квітня 2015 року.
08.04.2015 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Артемполімер»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Артемполімер» (код за ЄДРПОУ
14316238). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 483-31-76. Електронна поштова адреса –
artempolimer@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет www.artempolimer.kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 06.04.15р., в зв’язку з закінченням
терміну повноважень, відбулися наступні зміни в складі посадових осіб:
2.1. Припинені повноваження членів наглядової ради, які перебували
на посаді 3 роки:- Державної акціонерної холдингової компанії «Артем»
(код ЄДРПОУ 14307699), володіє часткою в статутному капіталі –
50,00014%; – Грищенко Марини Анатоліївни, володiє часткою в статутному
капiталi – 0,00014%; - Полуектова Генадія Олексійовича, володiє часткою в
статутному капiталi – 0,00014%;
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2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: - Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699), володіє часткою в статутному капіталі – 50,00014%; - Грищенко Марина Анатоліївна,
володiє часткою в статутному капiталi – 0,00014%, інші посади, які обіймала
протягом останніх 5 років – віце-президент ДАХК «Артем»; - Кострицький
Володимир Віталійович, часткою в статутному капіталі не володіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – прокуратура Херсонської обл.,
заступник прокурора області, прокурор області; Генеральна прокуратура
України, начальник відділу, заступник начальника управління.
Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних
даних.
3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Директор Тяжин О.П., 06.04.15 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента -Приватне акціонерне
товариство акціонерне товариство «Полтавська пересувна механізована колона
№39». 2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 01037465. 3.Міс-

цезнаходження емітента -36008, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Кагамлика, 68. 4.Міжміський код, телефон та факс емітента -(0532)508057.
5. Електронна поштова адреса емітента- 01037465@atrep.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації – http://01037465.smida.gov.ua.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ- Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ.Текст повідомлення
ПрАТ «ПМК-39» 06.04.2015р. отримало реєстр власників іменних цінних паперів від ПАТ «НДУ», у зв’язку з чим стало відомо, що «фізична
особа», яка володіла пакетом акцій ПрАТ «ПМК-39» загальною кількістю
737 581 шт. або 53,229% голосуючих акцій, не володіє голосуючими акціями емітента;
«фізична особа», яка володіла пакетом акцій ПрАТ «ПМК-39» загальною кількістю 276 646 шт. або 19,965% голосуючих акцій, набула у володіння пакет акцій та, в результаті чого, володіє 1 014 227 шт. або 73,194%
голосуючих акцій.
III.Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
2. Директор
(підпис) Є.О.Лисенко
06.04.2015 року

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 «КОМПАНIЯ
місцезнаходження, міжміський
БАРВIНОК», 03359718,
код та телефон емітента
вул. Кудрявська, 23А, м. Київ,
Шевченкiвський, 04053, Україна,
(044) 332-95-41
2. Дата розкриття повного тексту 08.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.companybarvinok.at.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399,

юридична адреса – 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7; головний
офіс - 54010, м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301, (надалі за текстом - ПрАТ «Вітряний парк Очаківський» або Товариство), у інформаційному бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку» № 57 від 25.03.2015р. та місцевому друкованому виданні «Дивіденди-Столиця» № 13-14 від 24.03.2015 року було розміщено оголошення про проведення річних загальних зборів товариства.
В даному оголошенні було допущено технічну помилку, а саме: в рядку
№ 8 таблиці «Основні показники фінансово-господарської діяльності»
було помилково не вказано, що власний капітал Товариства за 2014 рік
становить (493 699,5), а за 2013 рік - (20 684,9). Таблиця з урахуванням
виправлених помилок наведена нижче. В іншій частині оголошення текст
повідомлення залишається незмінним.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІТРЯНИЙ ПАРК
ОЧАКІВСЬКИЙ», тис. грн.
Період
№
2014 рік
2013 рік
Найменування показника
п/п
(звітний) (попередній)
1. Усього активів
774 230,0
636 873,0
2. Основні засоби
527 065,9
580 578,4
3. Довгострокові фінансові інвестиції
4. Запаси
1 256,3
674,5
5. Сумарна дебіторська заборгованість
89 171,8
11 501,1
6. Грошові кошти та їх еквіваленти
2 656,8
5 483,3
7. Нерозподілений прибуток
(495 349,5)
(22 334,9)
8. Власний капітал
(493 699,5)
(20 684,9)
9. Статутний капітал
1 650,0
1 650,0
10. Довгострокові зобов'язання
1 038 434,4 602 647,5
11. Поточні зобов'язання
229 338,1
2 408,3
12. Чистий прибуток (збиток)
(473 014,6)
4 189,0
13. Середньорічна кількість акцій, шт.
1 650,0
1 650,0
14. Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду, шт.
15. Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
16. Чисельність працівників на кінець
27
36
періоду (осіб)
Директор Товариства __________________ Ю.М. Лянной
Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ХУТІР ЯСНИЙ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента
«ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ХУТІР ЯСНИЙ»
2. Код за ЄДРПОУ
33330425
3. Місцезнаходження
08173, Київська область, КиєвоСвятошинський район, с. Ходосівка,
вул. Старокиївська, 1-А.
4. Міжміський код, телефон (044) 332-77-62, -----та факс
5. Електронна поштова
yasniy@yasniy.pat.ua
адреса
6. Адреса сторінки в мережі www.yasniy.pat.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
06 квiтня 2015 року пiд час засiдання Наглядової ради
ПрАТ «IНВЕСТИЦIЙНО-БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ ХУТIР ЯСНИЙ» було

прийнято рiшення про обрання Голови правлiння Товариства.
Згiдно рiшення Наглядової ради емiтента вiд 06.04.2015 року Головою
правлiння обрано Євдоченка Сергiя Григоровича.
Пiдставою для прийняття такого рiшення було закiнчення строку повноважень Голови правлiння посаду якого обiймав Євдоченко Сергiй Григорович. Згiдно рiшення Наглядової ради емiтента вiд 06.04.2015 року Євдоченка Сергiя Григоровича обрано Головою правлiння емiтента (продовжено
строк повноважень) строком на три роки.
Євдоченко Сергiй Григорович не надав згоди на розкриття паспортних
даних. Євдоченко С.Г. володiє пакетом акцiй емiтента, який становить 6 %
в статутному капiталi емiтента. Непогашенi судимостi за корисливi та
посадовi злочини вiдсутнi. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду
Голови правлiння ПрАТ «IНВЕСТИЦIЙНО-БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ ХУТIР
ЯСНИЙ».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління
_______
Євдоченко Сергій Григорович
М.П.
		
09.04.2015 р.
		
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Приватне акціонерне товариство «Полтавазооветпромпостач»
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Полтавазооветпромпостач». 1.2. Організаційно – правова
форма емітента: Приватне акціонерне товариство. 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00727216. 1.4 Місцезнаходження
емітента: 36008, місто Полтава, вул. Автобазівська, б. 3-Б. 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (0532)592792, (0532)597573.
1.6 Електронна поштова адреса: office@poltavazoovet.com 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.poltavazoovet.com.
1.8 Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
2. Текст Повідомлення:
Дата вчинення дії: 03.04.2015р. Рiчними загальними зборами
акцiонерiв ПрАТ «Полтавазооветпромпостач» вiд 03.04.2015р. (протокол №18) прийнято рiшення про:
− припинення повноважень Голови Наглядової ради Копотуна
Костянтина Iвановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв'язку з закiнченням термiну обрання. Копотун К. I. володiє
часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 9,1190%. Володiє
пакетом акцiй емiтента у кiлькостi 188064 акцiiї. Непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На данiй посадi
пребував 3 роки;
− припинення повноважень члена Наглядової ради ТОВ
"Експосервiс плюс» (код ЄДРПОУ 30285239) в зв'язку з закiнченням
термiну обрання. ТОВ «Експосервiс плюс» володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 49,2360%. Володiє пакетом акцiй
емiтента у кiлькостi 1015413 акцiй. Непогашеної судимостi за
посадовi та корисливi злочини не має. На данiй посадi пребував
3 роки;
− припинення повноважень члена Наглядової ради Бутенко Iвана
Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в
зв'язку з закiнченням термiну обрання. Бутенко I. М. не володiє част-

кою у статутному капiталi емiтента, не володiє пакетом акцiй емiтента.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На
данiй посадi пребував 3 роки;
− обрання Головою Наглядової ради Дейнеку Юрiя Миколайовича
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Дейнека Ю. М.
володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 10,7613%.
Володiє пакетом акцiй емiтента у кiлькостi 221934 акцiiї. Непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Iншi посади якi
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння ПрАТ
"Полтавазооветпромпостач", директор з зовнiшньоекономiчних питань
ПП "ОПСВ", менеджер iз зовнiшньоекономiчної дiяльностi ПП "ОПСВ",
менеджер iз зовнiшньоекномiчної дiяльностi ТОВ "КМЛ Логiстик". Обрано термiном на 3 роки;
− обрання членом Наглядової ради Бутенко Iвана Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Бутенко I. М.
не володiє часткою в статутному кпiталi емутента, не володiє пакетом акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини не має. Iншi посади якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: комерцiйний директор ВАТ "Полтавазооветпромпостач", член наглядової ради ПрАТ "Полтавазооветпромпостач", директор ТОВ "ТД "Полтавазооветпостач". Обрано
термiном на 3 роки;
− обрання членом Наглядової ради Карюк Вiталiя Iвановича (згоди
на розкриття паспортних даних не надано). Карюк В. I. не володiє
часткою у статутному капiталi емiтента. Не володiє пакетом акцiй
емiтента. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не
має. Iншi посади якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ПП "КМ". Обрано термiном на 3 роки.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
Голова Правління
В. Г. Стегній
03.04.2015 р.

Повідомлення про зміни та доповнення до порядку денного річних
загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про
емітента
І. Загальні відомості

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЯКУШИНЕЦЬКЕ»

опубліковане в офіційному друкованому виданні НКЦПФР бюлетені
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку» №58 від 26.03.2015р.
Місцезнаходження Товариства: 23223, Вінницька обл., Вінницький район, с. Зарванці, вул. Акціонерна, 9.
Загальні збори відбудуться 29 квітня 2015 р. о 13 годині за місцезнаходженням Товариства: 23222, Вінницька область, Вінницький район,
село Зарванці, вул. Акціонерна, буд. 9, в кімнаті №2 другого поверху
адмінкорпусу Товариства.
Реєстрація акціонерів розпочнеться о 12 год. 00 хв. і закінчиться о
12 год. 45 хв.
Телефон для довідок: 0980241696, 0682094125.
Доповнити перелік питань,
що виносяться на голосування наступними пунктами:
24. Прийняття рішення про припинення приватного акціонерного товариства «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.
25. Затвердження плану перетворення приватного акціонерного товариства «ЯКУШИНЕЦЬКЕ».
26. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення приватного акціонерного товариства «ЯКУШИНЕЦЬКЕ».
27. Призначення та надання повноважень комісії з припинення юридичної особи – приватного акціонерного товариства «ЯКУШИНЕЦЬКЕ».
28. Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки підприємницького товариства - правонаступника, що створюється шляхом перетворення.
29. Прийняття рішення про викуп власних акцій товариством та їх розміщення.
30. Про порядок та строки пред’явлення вимог кредиторів.
Також повідомляємо про виправлення помилок, які були допущенні в
повідомленні про скликання зазначених загальних зборів:
1. Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах вважати 23.04.2015 р.
Наглядова радаПрАТ «Якушинецьке».
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1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00860174
3. Місцезнаходження емітента 64600, Харківська обл., м. Лозова,
вул. Чехова, буд. 61
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (05745) 2-36-31
5. Електронна поштова адреса емітента lzmk@ucap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.lzmk.dp.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу IІI.
Рішення про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Рішенням наглядової ради ПАТ «ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» від 06.04.2015 року (протокол №2/2015 від 06.04.2015р.),
відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:
- звiльненно з посади Голови правління Терьохiна Родiона Iгоровича
(згоди на розкриття паспортних даних не надано), за угодою сторін. Посадова особа перебувала на посаді з 31.01.2014 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.
- призначено на посаду Голови правління Смірнова Олександра Леонідовича, паспорт серії КМ № 687344, виданий Ізмаїльським МВ ГУМВС
України в Одеській області 19.11.2010 р. Посадова особа призначена безстроково, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посади адміністратора, інспектора з безпеки та якості, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством
Голова правління
Смірнов О.Л.
М.П.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 06.04.2015 р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»
Додаток 44
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік
Публічного акціонерного товариства
по газопостачанню та газифікації
«ПОЛТАВАГАЗ»
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за
Публічне акціонерне
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський товариство по газопостакод та телефон емітента.
чанню та газифікації
«Полтавагаз», код ЄДРПОУ
03351912, вул. Володимира
Козака, 2А, м. Полтава,
Полтавська обл., 36020,
Україна, (05322) -73075,
(0532)-502450
2. Дата розкриття повного
07.04.2015р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
www.poltavagaz.com.ua
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
ТОВ Аудиторська фірма
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора «Інсайт», код ЄДРПОУ
фізичної особи - підприємця), якою
21340266
проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні збори.
04.04.2014р. відбулися чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Полтавагаз» . Рішення щодо проведення зборів акціонерів та порядок денний
були затверджені Наглядовою радою товариства (протокол № 79 від
08.02.2014р.)
Порядок денний зборів;
1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів товариства.
2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів.
3.Затвердження порядку (регламенту ) проведення чергових загальних
зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Правління товариства.
5. Звіт Наглядової ради товариства за 2013рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства про результати
фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків
Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку ( покриття збитків) за
підсумками роботи товариства за 2013 рік та затвердження планового
розподілу прибутку товариства на 2014 рік.
9.Затвердження укладених договорів на постачання та розподіл
природного газу товариством на 2014 рік.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значного
правочину в частині укладення договорів на закупівлю природного газу
та його розподіл на 2015 рік.
11. Прийняття рішення щодо внесення змін до структури управління
товариства.
12.Прийняття рішення щодо відокремлення функцій з розподілу та
постачання природного газу шляхом створення вертикальноінтегрованої організації по постачанню природного газу.
13.Внесення змін та доповнень до Статуту та внутрішніх положень
товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
По усіх питаннях порядку денного рішення прийняті.
02.12.2014р. відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПАТ
«Полтавагаз», які були скликані на підставі вимоги виконавчого органу
товариства, пов’язану з відсутністю повного складу Наглядової ради
товариства і як наслідок відсутності кворуму при голосуванні та
неможливістю приймати відповідні рішення щодо фінансовогосподарської діяльності товариства, яка є виключною компетенцією
Наглядової ради.

Порядок денний позачергових загальних зборів:
1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів товариства.
2.Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів
товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових
загальних зборів товариства.
4. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради
товариства.
5. Обрання членів наглядової ради товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами
наглядової ради.
Затвердження кошторису оплати діяльності членів наглядової ради.
7.Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені товариства
цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту та Положення про Наглядову раду товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.
По усіх питаннях порядку денного позачергових загальних зборів
акціонерів рішення прийняті. Наглядова рада товариства обрана.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами
За результатами
періоду, що передував
звітного періоду
звітному
за
за
за привілейоза простими привілепростими
ваними
акціями
йованими
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих 12463500,00
132300,00
дивідендів, грн.
Нараховані
30,08
0,32
дивіденди на одну
акцію, грн
Сума виплачених
8118286,41
53698,21
дивідендів, грн.
14.04.2014
30.04.2013
Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
04.10.2014
26.10.2013
дивідендів
Опис Привілейовані акції відсутні
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Період
Найменування показника
поперезвітний
дній
Усього активів
505078
456115
Основні засоби (за залишковою вартістю)
270463
258224
Довгострокові фінансові інвестиції
623
Запаси
26806
35820
Сумарна дебіторська заборгованість
142385
97048
Грошові кошти та їх еквіваленти
56525
56261
Власний капітал
101249
119225
Статутний капітал
435
435
Нерозподілений прибуток (непокритий
(34509) (24171)
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
77523
61559
Поточні зобов'язання і забезпечення
326306
275331
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
5,13
40,11
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
5,13
40,11
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
414353
414353
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
протягом звітного
у відсотках від статутного
періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Голова правління ПАТ «Полтавагаз»

Гринчак Р.І.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Звіт ТОВ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

«РЮРІК» про присвоєні та оновлені кредитні рейтинги у березні 2015 р.
20588716
00191773
34619544
36406512

Поточний
кредитний рейтинг
uaАА
uaА
uaАuaВВВ+

стабільний
стабільний
стабільний
стабільний

Дата визначення
рейтингової оцінки
Рейтинг позичальника
31.03.2015
Рейтинг позичальника
20.03.2015
Рейтинг боргового інструменту
20.03.2015
Рейтинг боргового інструменту
20.03.2015

36406512
36125262
36125262
32967502
35371070
03794911
33291816
33291816
31940888
31940888
31940888
35370700
35634846
34751333
36538677
36538614

uaВВВ+
uaВВВ+
uaВВВ+
uaВВBuaBBB
uaBBB
uaВВВuaВВВuaВВВuaВВВuaВВВuaВ+
uaВ
uaВ
uaССС
uaССС

стабільний
стабільний
стабільний
стабільний
в розвитку
стабільний
стабільний
стабільний
в розвитку
в розвитку
в розвитку
стабільний
стабільний
стабільний
стабільний
стабільний

Рейтинг позичальника
Рейтинг боргового інструменту
Рейтинг боргового інструменту
Рейтинг боргового інструменту
Рейтинг позичальника
Рейтинг боргового інструменту
Рейтинг боргового інструменту
Рейтинг боргового інструменту
Рейтинг боргового інструменту
Рейтинг боргового інструменту
Рейтинг боргового інструменту
Рейтинг боргового інструменту
Рейтинг боргового інструменту
Рейтинг боргового інструменту
Рейтинг боргового інструменту
Рейтинг боргового інструменту

20.03.2015
20.03.2015
20.03.2015
06.03.2015
27.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
30.03.2015
31.03.2015
30.03.2015
30.03.2015

32305712
uaCCC
стабільний Рейтинг боргового інструменту
33696057
uaCCC
стабільний Рейтинг боргового інструменту
00273991
uaCCC
стабільний Рейтинг боргового інструменту
36335426
uaСС
в розвитку
Рейтинг позичальника
00169845
Рейтинг призупинений
Рейтинг позичальника
31826636
Рейтинг призупинений
Рейтинг боргового інструменту
31991010
Рейтинг призупинений
Рейтинг боргового інструменту
22623173
Рейтинг призупинений
Рейтинг позичальника
22623173
Рейтинг призупинений
Рейтинг боргового інструменту
37962781
Рейтинг відкликаний
Рейтинг боргового інструменту
37401756
Рейтинг відкликаний
Рейтинг боргового інструменту
38124103
Рейтинг відкликаний
Рейтинг боргового інструменту
34820857
Рейтинг відкликаний
Рейтинг боргового інструменту
34348559
Рейтинг відкликаний
Рейтинг позичальника
26549700
Рейтинг відкликаний
Рейтинг позичальника
РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ ЦІЛЬОВИХ ОБЛІГАЦІЙ
Оновлені кредитні рейтинги
31659485
uaВВВ+
стабільний Рейтинг боргового інструменту
31659485
uaВВВ+
стабільний Рейтинг боргового інструменту

31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
03.03.2015

Назва організації

ЄДРПОУ

ПАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»
ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат»
ТОВ «ВЕОН ПЛЮС»
ПАТ «АВАНТ-БАНК»
(серії А, В та С)
ПАТ «АВАНТ-БАНК»
ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» (серія А)
ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» (серія В)
ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» (серія А)
ПАТ Банк «ТРАСТ»
СТОВ «Україна» (серія А)
ТОВ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ» (серія А)
ТОВ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ» (серія В)
ТОВ «АКСІОМА» (серія А)
ТОВ «АКСІОМА» (серія В)
ТОВ «АКСІОМА» (серія С)
ТОВ «СМАРТ ПРОДАКШН» (серія А)
ТОВ «ТПК ОМЕГА» (серія А)
ПП «СЕРВІСТЕХСНАБ» (серія A)
ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» (серії А, В та С)
ТОВ «ЛОГО СФЕРА»
(серії А, В та С)
ТОВ «ТД «Бренд-шоу»
ТОВ «ЮНІОН-КАПІТАЛ»
ПАТ «АВЕРС» (серія А)
ПАТ КБ «СТАНДАРТ»
ПАТ « ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
ПАТ Компанія «ЕЛЬБА» (серія А)
ТОВ «МД ГРУП» (серії С та D)
ПАТ СК «ЛЕММА»
ПАТ СК «ЛЕММА» (серія F)
ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ»
ПАТ «ФК «СТС-КАПІТАЛ»
ТОВ «ФОРТІ ТРЕЙД»
ТОВ «БРІККО»
ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС»
ПАТ «Банк Камбіо»

36 ПрАТ «АГРА» (серії А-Р)
37 ПрАТ «АГРА» (серії АА-АЕ)

Прогноз

Вид кредитного рейтингу

27.03.2015
27.03.2015

Список емітентів цільових облігацій, яким було визначено кредитний рейтинг ТОВ «РЮРІК» станом на 31.03.2015 року
Поточний
Дата оновлення
Дата присвоєння
№
Назва організації
ЄДРПОУ
кредитний
Прогноз
Вид кредитного рейтингу
рейтингової
рейтингової оцінки
рейтинг
оцінки
1
ПрАТ «Агра» (серії А-Р)
31659485
uaBBB+
стабільний
Рейтинг боргового інструменту
29.12.2011
27.03.2015
2
ПрАТ «Агра» (серії AA-AE) 31659485
uaBBB+
стабільний
Рейтинг боргового інструменту
14.05.2012
27.03.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне
товариство «Державний ощадний банк України»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 00032129
3. Місцезнаходження емітента: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, Україна, 01001
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 247-86-44
5. Електронна поштова адреса емітента OhonenkoSV@oschadbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформація 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.
ІІ. Текст повідомлення
Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04 квiтня
2015 року № 155 «Питання наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (чинна з 07.04.2015 р.):
На часткову зміну пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від
12 березня 2014 р. № 70 «Про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» та публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 21/1, ст. 673, № 48, ст. 1274):
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призначити членами наглядової ради публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» Волошина Вячеслава Едуардовича — керівника Служби Міністра юстиції, Гребу Романа Володимировича — заступника
Міністра Кабінету Міністрів України, Маркарову Оксану Сергіївну — заступника
Міністра фінансів — керівника апарату, Шевальова Артема Валентиновича —
заступника Міністра фінансів з питань європейської інтеграції;
припинити повноваження членів наглядової ради публічного акціонерного
товариства «Державний ощадний банк України» Алексєєва Ігоря Сергійовича
(на посадi заступника голови наглядової ради перебував з 23.07.2014 року,
замiсть звiльненої особи на зазначену посаду нiкого не обрано), Войцеховської
Світлани Михайлівни (на посадi голови наглядової ради перебувала з 18.03.2014
року, замiсть звiльненої особи на зазначену посаду нiкого не обрано), Коцюби
Володимира Олександровича (на посадi перебував з 12.03.2014 року), Лісовенка Віталія Васильовича (на посадi перебував з 12.03.2014 року).
Посадові особи згоду на розкриття паспортних даних не надали. Зазначені
особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають,
часткою в статутному капiталi не володiють. Вiдповiдно до статтi 7 Закону
України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть» термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку- п’ять рокiв. Про iншi посади, якi обiймали
призначені особи протягом останнiх п`яти рокiв iнформацiя вiдсутня.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Заступник голови правління ___________ Драчко-Єрмоленко Є.В.
			
(підпис)
М.П.
08.04.2015

№68, 9 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Репік В.М.
_________________
_________
(прізвище та ініціали
(посада)
(підпис)
керівника)
М. П.
___________
(дата)
Річна інформація емітента облігацій місцевих позик
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента.
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА.
2. Код за ЄДРПОУ: 22883141
3. Місцезнаходження.
Україна, 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.
4. Міжміський код, телефон та факс.
Тел. +38 (044) 202 73 27;
Факс +38 (044) 202 73 36.
5. Електронна поштова адреса.
gfu@ukr.net
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній
_______
інформаційній базі даних Комісії
(дата)
09.04.2015
2. Річна
N___ від 09.04.2015 р. Відомості
(дата)
інформація
Національної комісії з цінних паперів та
опублікована у
фондового ринку
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
3. Річна інформація розміще- ______________ в мережі
_______
на на сторінці
(адреса сторінки) Інтернет
(дата)

III. Інформація щодо облігацій місцевих позик
1. Інформація щодо всіх випусків облігацій місцевих позик (дата
реєстрації випуску, номер свідоцтва про реєстрацію випуску, термін
обігу облігацій місцевих позик).
Облігації Київської міської ради серії «А»:
- дата реєстрації випуску: 30.01.2004р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №1/1-І-2004.
- термін обігу облігацій місцевих позик: 60.
Облігації Київської міської ради серії «В»:
- дата реєстрації випуску: 12.06.2012р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №1/1-І-2012.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій (18.12.2012р.) по 05.10.2014 року
(включно).
Облігації Київської міської ради серії «С»:
- дата реєстрації випуску: 12.06.2012р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №2/1-І-2012.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реєстрації
НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про
реєстрацію випуску облігацій (22.01.2013р.) по 19.10.2014 року (включно).
Облігації Київської міської ради серії «D»:
- дата реєстрації випуску: 12.06.2012р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №3/1-І-2012.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій (19.07.2012р.) по 02.11.2014 року
включно.
Облігації Київської міської ради серії «Е»:
- дата реєстрації випуску: 12.06.2012р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №4/1-І-2012.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій (18.12.2012р.) по 16.11.2014 року
включно.
Облігації Київської міської ради серії «F»:
- дата реєстрації випуску: 12.06.2012р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №5/1-І-2012.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій (22.01.2013р.) по 04.10.2015 року
включно.

Облігації Київської міської ради серії «G»:
- дата реєстрації випуску: 29.11.2012р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №12/1-І-2012.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій (22.01.2013р.) по 06.12.2015 року
включно.
Облігації Київської міської ради серії «H»:
- дата реєстрації випуску: 30.09.2014р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №01/1-І-2014.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій (06.10.2014р.) по 30.09.2015 року
включно.
2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення
облігацій місцевих позик).
Запозичення у формi випуску облiгацiй мiсцевої позики (серій B,C,D,E,F)
здiйснено Емітентом на пiдставi рiшення Київської мiської ради вiд
24.05.2012р. №467/7804 «Про здiйснення в 2012 роцi внутрiшнього запозичення до бюджету мiста Києва».
Мета: «Залучення коштiв для фiнансування витрат бюджету розвитку
бюджету мiста Києва, зокрема для забезпечення подальшого розвитку
дорожньо-транспортної iнфраструктури та полiпшення транспортного забезпечення, будiвництва об’єктiв водопровiдно-каналiзацiйного господарства, розвитку паливно-енергетичного комплексу, виконання робiт з
капiтального ремонту житлового фонду, внескiв органiв мiсцевого самоврядування у статутнi фонди суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi та для виконання зобов'язань за договором про здiйснення запозичень до бюджету
розвитку бюджету мiста Києва, згiдно кредитної угоди мiж Київською
мiською радою та банком «Кредiт Свiсс Iнтернешнл» (CREDIT SUISSE
INTERNATIONAL) вiд 20 листопада 2007 року.»
Запозичення до загального фонду бюджету міста Києва у формі випуску
облігацій місцевої позики (серія G) здійснено Емітентом на підставі рішення
Київської міської ради від 01.11.2012р. №348/8632 «Про здійснення в 2012
році внутрішнього запозичення до бюджету міста Києва».
Мета: «Погашення заборгованості за вексельними розрахунками, проведеними згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010р.
№ 721 «Про проведення вексельних розрахунків з відшкодування різниці в
тарифах на теплову енергію» з урахуванням змін, внесених постановою
Кабінету Міністрів України від 02.04.2012р. № 262 «Про внесення змін до
деяких актів Кабінету Міністрів України з питань проведення вексельних
розрахунків».
Запозичення у формі випуску облігацій внутрішньої місцевої позики (серія Н) здійснено Емітентом на підставі рішення Київської міської ради від
31.07.2014р. № 34/34 «Про здійснення в 2014 році внутрішнього запозичення до бюджету міста Києва»
Мета: «Залучення коштів для фінансування витрат бюджету розвитку
бюджету міста Києва, зокрема рефінансування місцевого боргу (облігації
місцевої позики Київської міської ради серій B, C, D, E) з метою виконання
зобов'язань за здійсненими запозиченнями до бюджету розвитку бюджету
міста Києва.»
3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик та сума коштів,
отриманих від розміщення облігацій місцевих позик.
Серія В:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик – 1125000 шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик –
1195740000 грн.
Серія C:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик – 250000 шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик –
254108952 грн.
Серія D:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик – 500000 шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик –
502332000грн.
Серія E:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик – 750000 шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик –
797160000 грн.
Серія F:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик – 875000 шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик –
876461250 грн.
Серія G:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик – 1915253 шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик –
1925600060 грн.
Серія H:
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- кількість розміщених облігацій місцевих позик – 2375000шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик –
2391966250 грн.
4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик.
Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик (серій B,C,D,E,F):
Виконано зобов’язання за договором про здiйснення запозичень до бюджету розвитку бюджету мiста Києва, згiдно кредитної угоди мiж Київською
мiською радою та банком «Кредiт Свiсс Iнтернешнл» (CREDIT SUISSE
INTERNATIONAL) вiд 20 листопада 2007 року на суму 250,0 млн. доларiв
США. Залишок коштiв використано для фiнансування витрат бюджету розвитку бюджету мiста Києва, зокрема для забезпечення подальшого розвитку дорожньо-транспортної iнфраструктури та полiпшення транспортного
забезпечення, будiвництва об’єктiв водопровiдно-каналiзацiйного господарства, розвитку паливно-енергетичного комплексу, виконання робiт з
капiтального ремонту житлового фонду, внескiв органiв мiсцевого самоврядування у статутнi фонди суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi.
Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик (серії G):
Погашено заборгованiсть за вексельними розрахунками, проведеними
згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2010р. № 721 «Про
проведення вексельних розрахункiв з вiдшкодування рiзницi в тарифах на
теплову енергiю» з урахуванням змiн, внесених постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 02.04.2012р. № 262 «Про внесення змiн до деяких
актiв Кабiнету Мiнiстрiв України з питань проведення вексельних
розрахункiв» на суму 1915253438 грн.
Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик (серії Н):
Кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик серії Н в повному обсязі спрямовані на погашення облігації місцевої позики
Київської міської ради серій B, C, D, E з метою виконання зобов’язань за
здійсненими запозиченнями до бюджету розвитку бюджету міста Києва.
5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення облігацій місцевих позик.
Погашення облігацій місцевих позик усіх серій здійснюється у національній валюті України – гривні.
6. Інформація щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається
інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента
на фондових біржах.
Облігації обертаються вільно на території України протягом всього строку їх обігу.
Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснюється.
Облігації серій B,C,D,E,F та G були запропоновані для відкритого (публічного) розміщення, яке проводилось на фондових біржах Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» та Публічне акціонерне
товариство «Фондова біржа ПФТС» за дорученням Емітента андеррайтером - Публічним акціонерним товариством «Державний експортно – імпортний банк України» (далі - АТ «Укрексімбанк»).
Облігації серії Н були запропоновані для приватного (закритого) розміщення.
22.08.2014 року облігації місцевої позики Київської міської ради серії В
(ISIN UA4000142707) внесені до Біржового реєстру фондової біржі «Перспектива» в котирувальний список другого рівня лістингу.
07.10.2014 року облігації місцевої позики Київської міської ради серії B
(ISIN UA4000142707) виключені з Біржового реєстру фондової біржі «Перспектива» другого рівня лістингу.
19.06.2014 року облігації місцевої позики Київської міської ради серії C

(ISIN UA4000142715) внесені до Біржового реєстру фондової біржі «Перспектива» в котирувальний список другого рівня лістингу.
21.10.2014 року облігації місцевої позики Київської міської ради серії C
(ISIN UA4000142715) виключені з Біржового реєстру фондової біржі «Перспектива» другого рівня лістингу.
13.09.2014 року облігації місцевої позики Київської міської ради серії D
(ISIN UA4000142723) внесені до Біржового реєстру фондової біржі «Перспектива» в котирувальний список другого рівня лістингу.
06.11.2014 року облігації місцевої позики Київської міської ради серії D
(ISIN UA4000142723) виключені з Біржового реєстру фондової біржі «ПФТС»
другого рівня лістингу.
18.11.2014 року облігації місцевої позики Київської міської ради серії Е
(ISIN UA4000142731) виключені з Біржового реєстру фондової біржі «Перспектива» другого рівня лістингу.
19.06.2014 року облігації місцевої позики Київської міської ради серії F
(ISIN UA4000142749) внесені до Біржового реєстру фондової біржі «Перспектива» в котирувальний список другого рівня лістингу.
23.12.2014 року облігації місцевої позики Київської міської ради серії H
(ISIN UA4000186878) внесені до Біржового реєстру фондової біржі «Перспектива» в котирувальний список другого рівня лістингу.
7. Проценти та сума доходу, що виплачені за облігаціями місцевих
позик.
В 2014 році здійснено виплату відсоткового доходу по облігаціям серії B,
C, D, E, F, G та Н в загальній сумі 758 486 676 гривень 24 копійки, в тому
числі:
серія В – 134 460 000,0 грн., серія С – 31 337 500,0 грн., серія D –
65 590 000,0 грн., серія E – 102 757 500,0 грн., серія F – 133 070 000,0 грн.,
серія G – 291 271 676,24 грн., серія Н – 0,00 грн.
8. Проценти та сума доходу, що не виплачені за облігаціями місцевих позик.
9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми коштів, яка буде спрямована на погашення облігацій місцевих позик.
Сума надходжень до бюджету розвитку - 4 680 125 700 грн., в тому числі
спрямовано на погашення облігацій місцевих позик - 2 625 000 000,00 грн.
10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик.
В 2014 році погашено облігацій внутрішніх місцевих позик на загальну
суму 2 625 000 000,00 грн.
11. Кількість непогашених облігацій та сума, на яку не погашено облігації місцевих позик.
Кількість непогашених облігацій - 5 165 253 шт.
Сума, на яку не погашено облігації місцевих позик – 5 165 253 000 грн.
12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором
фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за
наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі.
Інформація про виконання місцевого бюджету Емітента за 2012 –
2014 роки:
Період
Показник
Доходи, тис.
Видатки, тис.
грн.
грн.
2012 рік
Загальний фонд
14 918 634,8
16 472 050,3
Спеціальний фонд
6 209 422,5
7 220 867,6
Загальний обсяг
21 128 057,3
23 692 917,9
2013 рік
Загальний фонд
13 727 153,3
13 991 867,6
Спеціальний фонд
2 783 486,0
3 595 675,8
Загальний обсяг
16 510 639,3
17 587 543,4
2014 рік
Загальний фонд
15 617 593,4
15 331 471,9
Спеціальний фонд
8 177 376,5
7 897 430,2
Загальний обсяг
23 794 969,9
23 228 902,1

Публічне акціонерне товариство
«Державний ощадний банк України»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство
«Державний ощадний банк України»
2. Код за ЄДРПОУ емітента 00032129
3. Місцезнаходження емітента: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, Україна, 01001
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 247-86-44
5. Електронна поштова адреса емітента OhonenkoSV@oschadbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення. Відомос-
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ті про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Згiдно заяви вiд 04.04.2015 року припинено повноваження Греби Романа Володимировича у складi Ревiзiйної комiсiї АТ «Ощадбанк».
На посадi голови ревiзiйної комiсiїи перебував з 10.06.2014 року. Замiсть
зазначеної особи нiкого не призначено. Посадова особа згоду на розкриття
паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не
володiє.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Заступник голови правління ___________ Драчко-Єрмоленко Є.В.
			
(підпис) М.П.
07.04.2015
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМУНКОМПЛЕКТ»

(код за ЄДРПОУ 23915498, місцезнаходження 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд 3)
повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 07 травня 2015 року о 10 годині за адресою: м. Харкiв,
вул. Полтавський Шлях, буд. 3. Реєстрація учасників відбудеться у
день та за місцем проведення зборів з 9:00 до 10:00. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 30.03.2015 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.
3. Звіт Директора про результати фінансово–господарської діяльності Товариства.
4. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків.
6. Про припинення шляхом перетворення.
7. Про визначення (покладання функції) комісії по припиненню
(перетворенню).
8. Про порядок і умови здіснення перетворення.
9. Про порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі
товариства-правонаступника.
10. Про умови обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі коли ці акціонери голосували проти рішення загальних зборів про перетворення.
11. Про порядок та строк пред’явлення вимог кредиторами.
12. Про затвердження плану перетворення.
13. Про вирішення питань щодо визначення та затвердження ринкової вартості цінних паперів.
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення додаткових питань до порядку денного
загальних зборів акціонерів акціонерного товариства,
скликаних на 23 квітня 2015 року
Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»

Місцезнаходження товариства згідно його Статуту:
65039, Україна, м. Одеса, 2-й Артилерійський провулок, буд. 6
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (скорочене найменування – ПАТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»), надалі – Товариство, повідомляє Вас, що 23 квітня 2015 року об 11.10 годині за адресою:
Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні
клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), відбудуться загальні збори
акціонерів Товариства.
Повідомляємо Вас, що за пропозицією акціонера Товариства, до порядку денного загальних зборів акціонерів, скликаних на 23 квітня 2015 року
включені наступні питання:
• Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
• Обрання членів Наглядової ради Товариства.
• Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів
• (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Таким чином, перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів)
складається з наступних питань:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-

Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
595,6
535,8
Основні засоби
268,3
354,9
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
19,3
75,9
Сумарна дебіторська заборгованість
307,9
102,7
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,1
2,3
Нерозподілений прибуток
386,8
386,8
Власний капітал
532,2
501,8
Статутний капітал
1,5
1,5
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
61,9
32,5
Чистий прибуток (збиток)
30,4
9,3
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
100
100
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за місцезнаходженням товариства (61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 3). Відповідальна особа – Директор
Панков Василь Миколайович. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.
(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно
мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор ПрАТ «Комункомплект» / Панков Василь Миколайович/
вірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу
Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПУБЛІЧНОГО акціонерного товариства «Одеснафтопродукт»
(тис.грн.)
Найменування показника
ПЕРІОД
2014 рік
2013 рік
Усього активів
149 447
100 575
Основні засоби (за залишковою вартістю)
65 692
61 314
Довгострокові фінансові інвестиції
1 348
1 348
Запаси
3 196
2 038
Сумарна дебіторська заборгованість
68 790
25 268
Грошові кошти та їх еквіваленти
30
163
Нерозподілений прибуток
- 38 749
- 25 836
Власний капітал
- 7 782
5 079
Статутний капітал
14 641
14 641
Довгострокові зобов'язання
855
385
Поточні зобов'язання
156 374
95 111
Чистий прибуток (збиток)
(12 571)
(15 323)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
58 563 240 58 563 240
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
453
463
Телефони для довідок: (0482) 30-56-22, 30-56-20
ПАТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення додаткових питань до порядку денного
загальних зборів акціонерів акціонерного товариства,
скликаних на 22 квітня 2015 року
Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»

Місцезнаходження товариства згідно його Статуту:
65003, Україна, м. Одеса, вул. Наливна, 15
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»
(скорочене найменування – ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»), надалі – Товариство, повідомляє Вас, що 22 квітня 2015 року об 11.10 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні клубу ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), відбудуться загальні збори
акціонерів Товариства.
Повідомляємо Вас, що за пропозицією акціонера Товариства, до порядку денного загальних зборів акціонерів, скликаних на 22 квітня 2015 року
включені наступні питання:
• Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
• Обрання членів Наглядової ради Товариства.
• Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів
• (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Таким чином, перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів)
складається з наступних питань:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-

вірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу
Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПУБЛІЧНОГО акціонерного товариства «ЕКСІМнафтопродукт»
(тис.грн.)
ПЕРІОД
Найменування показника
2014 рік
2013 рік
Усього активів
477 344
445 045
Основні засоби
201 923
208 566
Довгострокові фінансові інвестиції
115 935
115 935
Запаси
9 733
15 505
Сумарна дебіторська заборгованість
114 491
73 382
Грошові кошти та їх еквіваленти
5 169
2 573
Нерозподілений прибуток
168 750
161 624
Власний капітал
253 599
246 585
Статутний капітал
30 165
30 165
Довгострокові зобов'язання
94 482
41 606
Поточні зобов'язання
129 263
156 854
Чистий прибуток (збиток)
7 126
13 618
Середньорічна кількість акцій (шт.)
120 660 173 120 660 173
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
632
659
Телефони для довідок: (0482) 30-56-22, 30-56-20
ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Кременецьгаз»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.
Загальні відомості.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне
товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Кременецьгаз».2. Код за
ЄДРПОУ: 14028568.3. Місцезнаходження: 47003, Тернопiльська обл.,
м. Кременець, вул. Осовиця, 3.4. Міжміський код, телефон та факс:
0354621846 21846.5. Електронна поштова адреса: kremen@tgaz.te.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://kremenetsgaz.tgaz.te.ua.7. Вид
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.II. Текст повідомлення. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
03.04.2015р. відбулися наступні змінискладу посадових осіб
емітента:припинено повноваження посадових осіб емітента:голови Наглядової ради Канака Петра Омеляновича (паспорт МС 262461 виданий
Тернопiльським МУ УМВС України в Тернопiльськiй обл. 28.01.1998 р.) в
зв’язку iз рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, частка у статутному
капiталi становить 0 %, що складає 0 шт. акцiй. Термiн перебування на
посадi 2 р.; члена Наглядової ради Смоляк Людмила Богданiвна (паспорт
МС 085025 виданий Кременецьким РВУ МВС України по
Тернопiльськiй обл. 30.12.1996 р.) в зв’язку iз рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв, частка у статутному капiталi становить 0.124481 %, що складає 63 шт. акцiй. Термiн перебування на посадi 2 р.; члена наглядової
ради юридичної особи Нацiональна акцiонерна компанiя ''Нафтогаз Україна'' (код за ЄДРПОУ 20077720) в зв’язку iз рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв, частка у статутному капiталi становить 25.002964 %, що складає 12654 шт. акцiй. Термiн перебування на посадi 2 р.; голови ревiзiйної
комiсiї Шимчук Лариси Зiновiївни (паспорт МС 020574 виданий Кременецьким РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 10.01.1997 р.) в зв’язку iз
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, частка у статутному капiталi становить 0.124481 %, що складає 63 шт. акцiй. Термiн перебування на
посадi 2 р.; члена ревiзiйної комiсiї Остапчук Неонiли Ананiєвни (паспорт
МС 243434 виданий Кременецьким РВУ МВС України по Тернопiльськiй
обл. 30.12.1996 р.) в зв’язку iз рiшенням загальних зборiв акцiонерiв,
частка у статутному капiталi становить 0 %, що складає 0 шт. акцiй.
Термiн перебування на посадi 2 р.; члена ревiзiйної комiсiї юридичної
особи Нацiональна акцiонерна компанiя ''Нафтогаз Україна'' (код за
ЄДРПОУ 20077720) в зв’язку iз рiшенням загальних зборiв акцiонерiв,
частка у статутному капiталi становить 25.002964 %, що складає

12654 шт. акцiй. Термiн перебування на посадi 2 р.;обрані:Канак Петро
Омелянович (паспорт МС 262461 виданий Тернопiльським МУ УМВС
України в Тернопiльськiй обл. 28.01.1998 р.) обраний на посаду голови
Наглядової ради, частка у статутному капiталi становить 0 %, що складає
0 шт. акцiй. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв:
Начальник
об'єднання
«Тернопiльгаз»,
голова
правлiння
ВАТ «Тернопiльгаз», ПАТ «Тернопiльгаз»-перший заступний голови
правлiння. Термiн призначення – 3 роки.; Куниця Дарина Леонiдiвна (паспорт МЕ 987372 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
28.01.1998 р.) обрана на посаду члена наглядової ради, частка у статутному капiталi становить 0 %, що складає 0 шт. акцiй. Iншi посади, якi
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ «НАК Нафтогаз України»
- головний фахiвець Вiддiлу роботи з пiдприємствами, корпоративними
правами яких володiє Компанiя Департаменту майнових та корпоративних вiдносин. Термiн призначення – 3 роки.; Смоляк Людмила Богданiвна
(паспорт МС 085025 виданий Кременецьким РВУ МВС України по
Тернопiльськiй об. 30.12.1996 р.) обрана на посаду члена наглядової
ради, частка у статутному капiталi становить 0.124481 %, що складає
63 шт. акцiй. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв:
ПАТ «Кременецьгаз», касир. Термiн призначення – 3 роки.; Шимчук Лариса Зiновiївна (паспорт МС 020574 виданий Кременецьким РВУ МВС України по Тернопiльськiй обл 10.01.1997 р.) обрана на посаду голови
ревiзiйної комiсiї, частка у статутному капiталi становить 0 %, що складає
0 шт. акцiй. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв:
ПАТ «Кременецьгаз», бухгалтер. Термiн призначення – 3 роки.; Безноско
Наталiя Костянтинiвна (паспорт МС 032092 виданий Кременецьким РВУ
МВС України по Тернопiльськiй обл 22.02.1996 р.) обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї, частка у статутному капiталi становить 0 %, що складає 0 шт. акцiй. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв:
ПАТ «Кременецьгаз», секретар. Термiн призначення – 3 роки.; юридична
особа Нацiональна акцiонерна компанiя ''Нафтогаз Україна'' (код за
ЄДРПОУ 20077720) обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї, частка у
статутному капiталi становить 25.002964 %, що складає 12654 шт. акцiй.
Термiн призначення – 3 роки.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 Копачук Вiктор Володимирович.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента
1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування
Публічне акціонерне товариство
емітента
«Київська кондитерська фабрика
«Рошен»
1.2.Організаційно правова
Акціонерне товариство
форма емітента
1.3.Ідентифікаційний код за
00382125
ЄДРПОУ
1.4.Мсіцезнаходження емітента Україна, 03039, м. Київ, проспект Науки, 1
1.5.Міжміський код, телефон та (044) 531-44-21, факс (044) 531-42-61
факс емітента
http://www.condfab.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації
1.7.Електорнна поштова адреса lawyer@condfab.kiev.ua
емітента
1.8. Дата вчинення події
7 квітня 2015 р.
1.9.Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
2. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:
2.1. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 7 квітня 2015 р. прийняте рішення про звільнення
Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська
кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А) в особі уповноваженого представника Стахурської Наталії Сергіївни з посади Голови Ревізійної комісії ПАТ
«Київська кондитерська фабрика «Рошен». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: закінчення терміну, на
який особу було обрано на дану посаду. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Особа перебувала
на даній посаді 1 (один) рік. ТОВ «ЦЄКК» володіє 165 609 636 шт. простих
іменних акцій Товариства, що становить 23,5464 % від статутного капіталу
Товариства. Стахурська Н. С. володіє 00 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 00, 00 % від статутного капіталу Товариства. Особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.2. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 7 квітня 2015 р. прийняте рішення про звільнення
Боєвої Галини Анатоліївни з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «Київська
кондитерська фабрика «Рошен». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: закінчення терміну, на який особу
було обрано на дану посаду. Обґрунтування змін у персональному складі
посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ
«Київська кондитерська фабрика «Рошен». Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. Боєва Г. А. володіє 00 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 00, 00 % від статутного капіталу Товариства. Особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.3. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська
фабрика «Рошен» 7 квітня 2015 р. прийняте рішення про звільнення Бєлоусової Наталії Миколаївни з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «Київська
кондитерська фабрика «Рошен». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: закінчення терміну, на який особу
було обрано на дану посаду. Обґрунтування змін у персональному складі
посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Особа перебувала на даній посаді
1 (один) рік. Бєлоусова Н. М. володіє 00 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 00, 00 % від статутного капіталу Товариства.
2.4. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 7 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення
Стахурської Наталії Сергіївни на посаду Члена Ревізійної комісії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» терміном до дати наступних річних
загальних зборів акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера Товариства, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття
рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти)
років: головний бухгалтер ТОВ «Центрально- Європейська кондитерська
компанія». Стахурська Н. С. володіє 00 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 00, 00 % від статутного капіталу Товариства. Особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.5. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 7 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення
Боєвої Галини Анатоліївни на посаду Члена Ревізійної комісії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» терміном до дати наступних річних
загальних зборів акціонерів емітента. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера Товари-

16

ства, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська
фабрика «Рошен». Інші посади, які особа обіймала протягом останніх
5 (п’яти) років: головний бухгалтер ДП «Кондитерська корпорація «Рошен». Боєва Г. А. володіє 00 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 00, 00 % від статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.6. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 7 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення
Бєлоусової Наталії Миколаївни на посаду Члена Ревізійної комісії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» терміном до дати наступних річних
загальних зборів акціонерів емітента. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера Товариства, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська
фабрика «Рошен». Інші посади, які особа обіймала протягом останніх
5 (п’яти) років: начальник відділу кадрів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Бєлоусова Н. М. володіє 00 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 00, 00 % від статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.7. Ревізійною комісією ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»
7 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення Стахурської Наталії Сергіївни на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Ревізійної комісії Голови Ревізійної комісії зі складу Ревізійної комісії, обраного загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі
посадових осіб: прийняття рішення Ревізійною комісією ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Інші посади, які особа обіймала протягом
останніх 5 (п’яти) років: головний бухгалтер ТОВ «Центрально - Європейська
кондитерська компанія». Стахурська Н. С. володіє 00 шт. простих іменних
акцій Товариства, що становить 00, 00 % від статутного капіталу Товариства.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.8. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська
фабрика «Рошен» 7 квітня 2015 р. прийняте рішення про звільнення Мірошниченко Юлії Петрівни з посади Голови Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера Товариства, який
володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування
змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними
зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Особа
перебувала на даній посаді 2 (два) роки. Мірошниченко Ю. П. володіє 100 шт.
простих іменних акцій Товариства, що становить
0, 000014 % від статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.9. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 7 квітня 2015 р. прийняте рішення про звільнення
Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська
кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А) в особі уповноваженого представника Безсмертного Олександра Михайловича з посади члена Наглядової
ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція
акціонера Товариства, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі
Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб:
прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Особа перебувала на даній посаді 2 (два) роки.
ТОВ «ЦЄКК» володіє 165 609 636 шт. простих іменних акцій Товариства, що
становить 23,5464 % від статутного капіталу Товариства. Безсмертний О.
М. володіє 00 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 00, 00 %
від статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.10. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 7 квітня 2015 р. прийняте рішення про звільнення
Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» (ідент. код
юр. особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків,
26/9) в особі уповноваженого представника Осіяненка Геннадія Леонідовича з посади члена Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика
«Рошен». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава
такого рішення: пропозиція акціонера Товариства, який володіє більш ніж
10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Особа перебувала на
даній посаді 2 (два) роки. ДП «КК «Рошен» володіє 516 788 697 шт. простих
іменних акцій Товариства, що становить 73, 4772 % від статутного капіталу
Товариства. Осіяненко Г. Л. володіє 00 шт. простих іменних акцій Товари-
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ства, що становить 00, 00 % від статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.11. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 7 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення
Мая Костянтина Владиславовича на посаду Члена Наглядової ради ПАТ
«Київська кондитерська фабрика «Рошен» терміном на 3 (три) роки. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення:
пропозиція акціонера Товариства, який володіє більш ніж 10 % у статутному
капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська
кондитерська фабрика «Рошен». Інші посади, які особа обіймала протягом
останніх 5 (п’яти) років: Заступник Директора зі збуту ДП «Кондитерська
корпорація «Рошен». Май К. В. володіє 00 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 00, 00 % від статутного капіталу Товариства. Особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.12. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 7 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення
Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська
кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А) на посаду Члена Наглядової ради
ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» терміном на 3 (три) роки.
Підстава такого рішення: пропозиція акціонера Товариства, який володіє
більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами
акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». ТОВ «ЦЄКК» володіє 165 609 636 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить
23,5464 % від статутного капіталу Товариства.
2.13. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 7 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.I.

Загальні відомості.1. Повне найменування емітента:Публічне

акціонерне товариство по газопостачанню та
газифiкацiї «Гусятингаз».2. Код за ЄДРПОУ: 21135371.

3.
Місцезнаходження: 48201 Тернопiльська обл., смт. Гусятин вул.
Суходiльська, 67.4. Міжміський код, телефон та факс 03557 21300 21413.5.
Електронна поштова адреса: gusyat@tgaz.te.ua.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://husyatingaz.tgaz.te.ua 7. Вид особливої інформації: Зміна
складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 06.04.15 р., відбулися зміни в персональному
складі посадових осіб: Сліпець Петро Ярославович (паспорт МС № 227127
виданий Гусятинським РВ УМВСУ в Тернопільській обл. 09.12.1997 р.)
звільнений з посади голови правління в зв’язку з рішенням загальних зборів акціонерів, частка у статутному капiталi становить 0,3901 %, що складає 157 шт. акцій. Курило Ольга Володимирівна (паспорт МС № 760319
виданий Гусятинським РВ УМВСУ в Тернопільській обл. 30.01.2001 р.)
звільнена з посади члена правління в зв’язку з переобранням, частка у
статутному капiталi становить 2,8375 %, що складає 1142 шт. акцій. Термін
перебування на посаді 4 р. Лебедєва Валентина Антонівна (паспорт МС
761520 виданий Гусятинським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
06.06.2001 р.) звільнена з посади члена правління в зв’язку з переобранням, частка у статутному капiталi становить 0 %. Термін перебування на
посаді 4 р. Доліба Оксана Михайлівна (паспорт МС 678339 виданий Гусятинським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 13.04.2000 р.) звільнена з посади члена правління в зв’язку з переобранням, частка у статутному
капiталi становить 0 %. Термін перебування на посаді 4 р. Сліпець Петро
Ярославович (паспорт МС № 227127 виданий Гусятинським РВ УМВСУ в

Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «Соверен» повідомляє

про проведення позачергових Загальних зборів 07 травня 2015 р. о
10 годині 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 7, оф. 11.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється з
09 годин 30 хв. до 09 годин 50 хв. 07 травня 2015 р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, 30.04.2015 р.
Питання, що виносяться на голосування:
1. Затвердження внутрішніх документів Товариства.
2. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
З матеріалами, які стосуються Загальних зборів, акціонери можуть
ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 7, оф. 11 до
07 травня 2015 р.
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Кирилюк С. М. Телефон для довідок:
(044) 501-01-18.

Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» (ідент. код юр.
особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9) на
посаду Члена Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера Товариства, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика
«Рошен». ДП «КК «Рошен» володіє 516 788 697 шт. простих іменних акцій
Товариства, що становить 73, 4772 % від статутного капіталу Товариства.
2.14. Наглядовою радою ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»
7 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення Мая Костянтина Владиславовича на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» терміном на 3 (три) роки. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової ради зі складу Наглядової ради, обраного
загальними зборами акціонерів Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: Заступник Директора зі збуту ДП «Кондитерська
корпорація «Рошен». Май К. В. володіє 00 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 00, 00 % від статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. ПІДПИС
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України
Генеральний Директор
ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»
Луцков Ю. В.
Тернопільській обл. 09.12.1997 р.) обраний на посаду голови правління,
частка у статутному капiталi становить 0,3901 %, що складає 157 шт. акцій.
Інші посади, які обіймала посадова особа: майстер Гусятинського УЕГГ
ПАТ «Тернопiльгаз», начальник Гусятинського УЕГГ ПАТ «Тернопiльгаз».
Термін призначення – 4 р. Курило Ольга Володимирівна (паспорт МС №
760319 виданий Гусятинським РВ УМВСУ в Тернопільській обл.
30.01.2001 р.) обрана на посаду члена правління, частка у статутному
капiталi становить 2,8375 %, що складає 1142 шт. акцій. Інші посади, які
обіймала посадова особа: головний iнженер Гусятинського УЕГГ ПАТ
«Тернопiльгаз», головний iнженер ПАТ «Гусятингаз». Термін призначення – 4 р. Лебедєва Валентина Антонівна (паспорт МС 761520 виданий Гусятинським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 06.06.2001 р.) обрана на посаду
члена правління, частка у статутному капiталi становить 0 %. Інші посади,
які обіймала посадова особа: головний бухгалтер Гусятинського УЕГГ ПАТ
«Тернопiльгаз», головний бухгалтер ПАТ «Гусятингаз». Термін призначення – 4 р. Киба Валентина Андрiївна (паспорт МС 553022 виданий Гусятинським РВ УМВСУ в Тернопільській обл. 20.08.1999 р.) обрана на посаду
члена правління, частка у статутному капiталi становить 0,3901 %, що складає 157 шт. акцій. Інші посади, які обіймала посадова особа: оператор ЕОМ
та ОМ Гусятинського УЕГГ ПАТ «Тернопiльгаз». Термін призначення – 4 р.
Шустик Марія Степанівна (паспорт МС 760192 виданий Гусятинським РВ
УМВСУ в Тернопільській обл. 18.01.2001 р.) обрана на посаду члена правління, частка у статутному капiталi становить 0,3901 %, що складає 157 шт.
акцій. Інші посади, які обіймала посадова особа: оператор ЕОМ та ОМ Гусятинського УЕГГ ПАТ «Тернопiльгаз». Термін призначення – 4 р. Посадові
особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. III.
Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2.Голова правління Слiпець Петро Ярославович.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО НАМІР ПРИДБАТИ ЗНАЧНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ

Я, Балабаєв В’ячеслав Едуардович,
адреса реєстрації: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 8, кв. 319, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2637023415,
відповідно до ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства»
цим повідомляю про намір придбати значний пакет акцій
ПрАТ «ДИКА ОРХІДЕЯ, Україна» (ідентифікаційний код 33781592),
а саме:
1424 (одна тисяча чотириста двадцять чотири) простих іменних
акцій, що становлять 100% (сто відсотків) усіх випущених і оплачених
простих іменних акцій ПрАТ «ДИКА ОРХІДЕЯ, Україна». Код цінних
паперів: UA4000168025.
На даний момент В.Е.Балабаєв та/або афілійовані з ним особи не
володіють акціями, випущеними ПрАТ «ДИКА ОРХІДЕЯ, Україна».
Купуючи даний пакет акцій В.Е.Балабаєв діє без попереднього
узгодження своїх дій з будь-якими іншими особами.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№68, 9 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»!

(ідентифікаційний код 24992294)
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «БАСТІОН» повідомляє про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2015 року, за вимогою акціонерів, які сукупно
є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, шляхом включення нових питань до порядку денного загальних зборів, а
саме:
1. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».
2. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ
«БАСТІОН», затвердження умов цивільно-правових договорів,
трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової
ради.
3. Розподіл збитків Товариства за фінансовими результатами
2014 року з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на
2015 рік.

ПАТ «Новгород-Сіверська ПМК-86»

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2015р. за
адресою: м. Н-Сіверський, вул. Леваневського, 67б.
Початок о 13 годині.
Реєстрація акціонерів з 12 години.
Порядок денний:
1. Затвердження звіту спостережної ради, про Результати
фінансово-господарської діяльності за 2014 рік
2. Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії, про Результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік
3. Різне
Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПIВДЕНТРАНСАВТО»,

32416569, 65026 Одеська область Приморський м.Одеса вул. Катерининська, 17, 0487283881
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 08.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію pta.org.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності Аудиторська фірма «Респект» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, 20971605
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство) Заповнюють емітенти - акціонерні товариства
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта
малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування
період
звітний попередній
показника
Усього активів
52719.4
53191.5
Основні засоби (за залишковою вартістю)
69.1
158.8
Довгострокові фінансові інвестиції
36408.3
36408.3
Виробничі запаси
--Сумарна дебіторська заборгованість
16154.0
16539.9
Грошові кошти та їх еквіваленти
0.5
0.3
Власний капітал
206.2
-23161.6
Статутний капітал
116.5
116.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
89.7
-23278.1
Довгострокові зобов'язання і забеспечення
50000.0
49750.9
Поточні зобов'язання і забеспечення
2513.2
26602.2
Чистий прибуток (збиток)
23367.8
-4991.3
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон
емітента

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД
СПЕЦIАЛЬНИХ
ЗАЛIЗОБЕТОННИХ
ВИРОБIВ», 24736935,

пр. Оболонський, 22 Б, кв. 60, м. Київ,
Оболонський, 04212, Україна,
(044) 407- 63-06
2. Дата розкриття повного тексту 07.04.2014
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
zszv.mbk.biz.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Повідомлення про забезпечення існування іменних
цінних паперів у бездокументарній формі

Закритого акціонерного
товариства «ЛПГ»

ЗАТ «ЛПГ» прийнято рішення про забезпечення існування акцій у бездокументарній формі (Рішення прийнято Генеральним директором Товариства на підставі Рішення НКЦПФР №47 від 22.01.2014 року, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення
генерального директора Товариства від 7 квітня 2015 р.)
Реквізити емітента:
Повне та скорочене найменуЗаккрите акціонерне товариство
вання згідно з установчими
«ЛПГ»; ЗАТ «ЛПГ», Код ЄДРПОУ
документами, Код за ЄДРПОУ 24574384
Місцезнаходження згідно з
02121, м. Київ, вул. Горлівська, 220
реєстраційними документами
юр. особи
Адреса для поштових повідо02100, м. Київ, вул..Попудренко, 22/14,
млень, телефон, факс
те/факс (044) 292-7101
Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми
існування
Вид/характеристика/серія, різно- акція проста іменна
вид, тип цінних паперів
Дані свідоцтва про реєстрацію 28.09.2005 року; Управління ДКЦПФР
випуску: дата реєстрації; орган, в м.Києві та Київській області,
що видав свідоцтво; реєстрацій- 243/10/1/2005
ний номер випуску
Міжнародний ідентифікаційний UA 1017061003
номер ЦП
Реквізити Центрального депозитарію, який буде обслуговувати
випуск цінних паперів
Повне найменування, код за
Публічне акціонерне товариство
ЄДРПОУ
«Національний депозитарій України»,
30370711
Місцезнаходження
вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001
Реквізити Депозитарної установи, у якій емітент буде відкривати
рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів
Найменування, Код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «МАГІСТР», 34045290
Місцезнаходження
04566, м. Київ, вул. Полярна, 20,
літ. «А», оф.6
Телефони контактної особи
( 044) 500-1607(08) Векшина Тетяна
Миколаївна
Дані ліцензії на провадження
Ліцензія Національної комісії з цінних
професійної діяльності на
паперів та фондового ринку серії АЕ
фондовому ринку - депозитар- №286642, видана 10.10.2013 р., строк
ної діяльності, а саме депозидії з 12.10.2013р. необмежений
тарної діяльності депозитарної
установи
Підтвердженням права на цінні папери та прав за цінними паперами в
бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах
власника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх
наявності на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних паперах власника, яка видається депозитарною установою.
Всі акціонери (власники цінних паперів) повинні звернутися до Депозитарної установи та укласти Договір про відкриття рахунку у цінних паперах або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних
паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
Генеральний директор Товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства
«Києво-Святошинська Сільгосптехніка»

Публічного акціонерного товариства
«Києво-Святошинська Сільгосптехніка»

Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, які мають право
на участь у Загальних Зборах складається станом на 24 годину
26.02.2015 року.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09.00 до 09.45
в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення. Для участі
у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтверджує особу
(паспорт, або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів – доручення на право участі та
голосування у Зборах, посвідчене в передбаченому законодавством порядку та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений
чинним законодавством документ, що посвідчує особу).
Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням
Товариства:
Україна,
08132,
Київська
обл.,
Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Л.УКРАЇНКИ, будинок 62 у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. (обідня перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення чергових загальних зборів також у місці їх проведення.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Добринін Ілля Володимирович.
Пропозиції щодо порядку денного Зборів подаються в письмовій формі
Наглядовій Раді Товариства згідно з вимогами чинного законодавства
України та Статуту Товариства за адресою: Україна, 08132, Київська обл.,
Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Л.УКРАЇНКИ, будинок 62.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Зборів.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор
Добринін І.В.

Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, які мають право
на участь у Загальних Зборах складається станом на 24 годину 26.02.2015
року.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09.00 до 09.45
в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення. Для участі
у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтверджує особу
(паспорт, або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів – доручення на право участі та
голосування у Зборах, посвідчене в передбаченому законодавством порядку та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений
чинним законодавством документ, що посвідчує особу).
Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням
Товариства:
Україна,
08132,
Київська
обл.,
Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Л.УКРАЇНКИ, будинок 62 у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. (обідня перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення чергових загальних зборів також у місці їх проведення.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Добринін Ілля Володимирович.
Пропозиції щодо порядку денного Зборів подаються в письмовій формі
Наглядовій Раді Товариства згідно з вимогами чинного законодавства
України та Статуту Товариства за адресою: Україна, 08132, Київська обл.,
Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Л.УКРАЇНКИ, будинок 62.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Зборів.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор
Добринін І.В.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 03744267. Місцезнаходження 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе,
вул. Л.УКРАЇНКИ, будинок 62.
Публічне акціонерне товариство «Києво-Святошинська Сільгосптехніка» (далі - Товариство), в особі Директора Добриніна Іллі Володимировича, цим повідомляє Вас що 30 квітня 2015 року о 10:00 за київським
часом відбудуться річні Загальні збори акціонерів (надалі – Збори) за
адресою місцезнаходження Товариства: 08132, Київська обл., КиєвоСвятошинський район, місто Вишневе, вул. Л.УКРАЇНКИ, будинок 62
з наступним порядком денним:
Порядок денний:
1. Про Обрання голови та секретаря зборів, обрання членів лічильної
комісії.
2. Про розгляд звіту директора за 2014 рік, звіту Наглядової ради за
2014, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду цих звітів.
3. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) за
2014 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора та затвердження
заходів за результатами його розгляду
4. Про Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2014 рік
з урахуванням вимог, передбачених законом.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
01.01.2015 31.12.2013
Усього активів
2457,0
3367,4
Основні засоби
455,0
625,1
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
1987,0
2507,2
Грошові кошти та їх еквіваленти
15
30,0
Нерозподілений прибуток
-720,0
-3189,4
Власний капітал
-39,0
320,0
Статутний капітал
679,0
678,5
Довгострокові зобов'язання
1106,0
Поточні зобов'язання
2496,0
1941,4
Чистий прибуток (збиток)
-1554,0
-1214,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
3
3
(осіб)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 03744267. Місцезнаходження 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе,
вул. Л.УКРАЇНКИ, будинок 62.
Публічне акціонерне товариство «Києво-Святошинська Сільгосптехніка» (далі - Товариство), в особі Директора Добриніна Іллі Володимировича, цим повідомляє Вас що 08 травня 2015 року о 10:00 за київським
часом відбудуться річні Загальні збори акціонерів (надалі – Збори) за
адресою місцезнаходження Товариства: 08132, Київська обл., КиєвоСвятошинський район, місто Вишневе, вул. Л.УКРАЇНКИ, будинок 62
з наступним порядком денним:
Порядок денний:
1. Про Обрання голови та секретаря зборів, обрання членів лічильної
комісії.
2. Про розгляд звіту директора за 2014 рік, звіту Наглядової ради за
2014, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду цих звітів.
3. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) за
2014 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора та затвердження
заходів за результатами його розгляду
4. Про Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2014 рік
з урахуванням вимог, передбачених законом.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
01.01.2015 31.12.2013
Усього активів
2457,0
3367,4
Основні засоби
455,0
625,1
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
1987,0
2507,2
Грошові кошти та їх еквіваленти
15
30,0
Нерозподілений прибуток
-720,0
-3189,4
Власний капітал
-39,0
320,0
Статутний капітал
679,0
678,5
Довгострокові зобов'язання
1106,0
Поточні зобов'язання
2496,0
1941,4
Чистий прибуток (збиток)
-1554,0
-1214,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
3
3
(осіб)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

ПАТ «Київсоюзшляхпроект»!
ПАТ «Київсоюзшляхпроект» (місцезнаходження: Україна, м. Київ.
вул. Кудрявська, буд. 3/5, код за ЄДРПОУ 01388437 (надалі - Товариство), повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори).
Збори відбудуться 28 квітня 2015 року о 11.00 год., за адресою:
Україна, м. Київ. вул. Кудрявська, буд. 3/5.
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-30 до 10.55 в день
проведення зборів за місцем проведення зборів.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів
Товариства.
4. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2014 р.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті на протязі 2014 р.
7. Висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 р. Прийняття рішення за
наслідками розгляду висновків.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
9. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.
10. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо
ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства.
Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі
у зборах акціонерів - 24 години 22 квітня 2015 р.
Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт,
а уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформ-

лену згідно вимог діючого законодавства України.
Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі
письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 12.00 за
місцезнаходженням Товариства у приймальній голови Правління Товариства.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ковальчук М.М.
Телефон для довідок: 8 (044) 272-09-16
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Київсоюзшляхпроект»
Найменування показника
період
2013
2014
Усього активів
275 677
297 413
Основні засоби
2 446
2 154
Довгострокові фінансові інвестиції
2 517
2 517
Запаси
3 658
10 877
Сумарна дебіторська заборгованість
266 428
277 852
Грошові кошти та їх еквіваленти
159
307
Нерозподілений прибуток
(55 245)
(66 673)
Власний капітал
(45 454)
(56 882)
Статутний капітал
5 000
5 000
Довгострокові зобов'язання
84 711
112 533
Поточні зобов'язання
236 420
241 762
Чистий прибуток (збиток)
(49 556)
(11 428)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
10 000 000 10 000 000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
145
117
(осіб)
Наглядова рада ПАТ «Київсоюзшляхпроект»

Приватне акцiонерне товариство “Юность-2”
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 товариство
емітента
"Юность-2"
2. Код за ЄДРПОУ
24103012
3. Місцезнаходження
02192, м.Київ, Шолом-Алейхема, 2-А
4. Міжміський код, телефон та (044) 549-03-83 (044) 549-07-08
факс
5. Електронна поштова адреса unost2@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://24103012.smida.gov.ua/
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Припинення емітента шляхом злиття,
приєднання, поділу, перетворення або
банкрутства за рішенням вищого органу
емітента або суду
Дата
№
прийняття
п/п
рішення
1
1

2
07.04.2015
року

II. Текст повідомлення
Суб’єкт, який
прийняв рішення
Способи припинення
про припинення
емітента
3
4
Рішення загальних
припинення приватного
зборів акціонерів
акціонерного товариства
ПрАТ «Юность-2»
шляхом перетворення у
товариство з обмеженою
відповідальністю (зміна
організаційно – правової
форми товариства)

07.04.2015 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Юность-2» прийняли рiшення про перетворення ПрАТ «Юность-2» у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юность-2» (надалi – ТОВ «Юность-2»). Причина
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- оптимiзацiя товариства. ТОВ «Юность-2», що утвориться внаслiдок
реорганiзацiї буде правонаступником всiх майнових та немайнових прав,
грошових коштiв, зобов’язань, та iнших прав i обов’язкiв ПрАТ «Юность-2»
зi статутним капiталом 170000 гривень. Адреса мiсцезнаходження ТОВ
«Юность-2» - 02192, м.Київ, вул..Шолом-Алейхема, 2-А. Рiшення прийнято:
«ЗА» – 1615 голосiв (95% вiд загальної кiлькостi голосiв), бiльше як 3/4 вiд
загальної кiлькостi голосiв, «Проти» - 0.
Обмiн акцiй на частки новоствореного товариства здiйснюється з
коефiцiєнтом конвертацiї акцiй 1:1. Акцiї ПрАТ «Юность-2» у кiлькостi 1700 штук,
будуть переведенi у 1700 часток ТОВ «Юность-2». Для обмiну акцiй ПрАТ
«Юность-2» на частки у ТОВ «Юность-2» необхiдно у перiод з з 07.04.2015 року
до 08.06.2015 року включно подати заяву про обмiн акцiй на частки та отримати
письмове зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток, звернувшись за
адресою: м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-А до Голови Комiсiї з припинення Буцана М.А. у робочi днi з 10 год. до 17 год. Здiйснення обмiну письмових
зобов’язань на частки в статутному капiталi ТОВ розпочинається пiсля державної реєстрацiї товариства, закiнчення термiном не обмежується.
В разi якщо цього вимагає акцiонер, Приватне акцiонерне товариство
«Юность-2» зобов’язане викупити належнi йому голосуючi акцiї. Викуп
здiйснюється на пiдставi Договору мiж акцiонерним товариством та
акцiонером про обов’язковий викуп товариством акцiй, який укладається в
письмовiй формi. Викуп акцiй здiйснюється на пiдставi договору за цiною
вiдповiдно до вимог чинного законодавства, але цiна їх викупу не може
бути меншою, нiж їх ринкова вартiсть. Строк викупу акцiй: викуп повинен
бути здiйснений товариством на пiдставi письмових заяв акцiонерiв про
викуп акцiй з з 07.04.2015 року до 08.06.2015 року включно. Мiсце викупу
акцiй: м.Київ, вул..Шолом-Алейхема, 2-А, каб № 2.
Телефон для довiдок: (044) 549-07-08. Голова Комiсiї з припинення Буцан М.А.
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
Буцан Михайло Андрiйович
Голова Комiсiї з припинення (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
08.04.2015
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство “Юность-2”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство
"Юность-2"
2. Код за ЄДРПОУ
24103012

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

02192, м.Київ, Шолом-Алейхема, 2-А
(044) 549-03-83 (044) 549-07-08
unost2@emitent.net.ua
http://24103012.smida.gov.ua/
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Прізвище, ім’я, по
Паспортні дані фізичної особи
Дата
батькові або повне
(серія, номер, дата видачі, орган,
Розмір частки в статутному
вчинення
найменування
який видав) або код за ЄДРПОУ
капіталі емітента (у відсотках)
дії
юридичної особи
юридичної особи
07.04.2015
Буцан Михайло
СН № 726330, виданий 17.03.1998
акціями товариства не володіє
рік
Андрійович
року Харкiвським РУ ГУ МВС України в
м.Києвi
07.04.2015
обрано (переобрано) Член Комісії з Пашинський ВолодиСН № 123004, виданий 19.12.1995
Володіє акціями товариства у
рік
припинення
мир Володимирович року Ватутінським РУ ГУ МВС України кількості 170 штук, що становить
в м.Києві
10% від загальної кількості акцій
Володіє акціями товариства у
07.04.2015
обрано
Член Комісії з
Доценко Олександр ТТ № 124950 виданий 21.08.2012 року
рік
припинення
Васильович
Деснянським РУ ГУ ДМС України в м. кількості 561 штук, що становить
Києві
33 від загальної кількості акцій
07.04.2015
припинено повнова- Член Комісії з Конратенко Михайло СО № 921178 виданий 02.11.2002 року
Володіє акціями товариства у
рік
ження
припинення
Володимирович
Шевченківським РУ ГУ МВС України в кількості 119 штук, що становить
м.Києві
7% від загальної кількості акцій
Буцан М.А.Був ораний на посаду Голови Комiсiї з припинення Рiшенням Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Юность-2" з 18.03.2015 року.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Юность-2" вiд 07.04.2015 року був переобраний на посаду Голови комiсiї з припинення. Акцiями ПрАТ
«Юность-2» не володiє. Перебував на посадi директора товариства з 03.03.2014 року. Займає посаду директора ТОВ "ЮiС" за сумiсництвом останнi
п"ять рокiв. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. Термiн обрання Головою комiсiї з припинення – до закiнчення
процедури припинення товариства. Обраний на посаду простою бiльшiстю голосiв кумулятивним голосуванням (голосiв "ЗА"- 1505 штук).
Пашинський В.В. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Юность-2» вiд 07.04.2015 року переобрано на посаду члена Комiсiї з припинення ПрАТ
«Юность-2». Вiдомостi про займанi посади останнiх п’ять рокiв вiдсутнi, був обраний членом комісії з припинення 18.03.2014 року, володiє акцiями ПрАТ
«Юность-2» у кiлькостi 170 штук, що становить 10% вiд загальної кiлькостi акцiй, судимiсть за посадовi та корисливі злочини вiдсутня, заборона займатися певними видами дiяльностi та займати певнi посади вiдсутня. Обраний на посаду простою більшістю голосів кумулятивним голосуванням (голосів
«ЗА» - 840 штук). Термiн повноважень - до кiнця перетворення ПрАТ «Юность-2».
Доценко О.В. Призначено на посаду Рiшенням зборiв акцiонерiв ПрАТ "Юность-2" 07.04.2015 року. Останнi чотири роки займає посаду заступника генерального директора у ТОВ "ЮiС". Володіє акціями товариства у кількості 561 штука, що становить 33 % від загальної кількості акцій товариства. Вiдсутня
судимiсть за посадовi та корисливi злочини, вiдсутня, заборона займатися певними видами дiяльностi та займати певнi посади вiдсутня. Терiмiн обрання до закiнчення перетворення ПрАТ "Юность-2". Обраний на посаду простою бiльшiстю голосiв кумулятивним голосуванням (голосiв "ЗА" - 775 штук).
Кондратенко М.В.Обрано Рiшенням Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПрАТ "Юность-2", вiд 18.03.2014 року. Володiє акцiями товариства у
кiлькостi 119 штук, що становить 7% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства. Вiдомостi про мiсце роботи за останнi п"ять рокiв вiдсутнi. Перебував на
посадi члена наглядової ради товариства з 09.11.2010 року до 26.04.2013 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi
злочини. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Юность-2"07.04.2015 року призначено новий склад Комiсiї з припинення ПрАТ "Юность-2".
Зміни (призначено,
звільнено, обрано
Посада
або припинено
повноваження)
обрано (переобрано) Голова комісії з
припинення

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
Буцан Михайло Андрiйович
Голова Комiсiї з припинення
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
08.04.2015
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СКIФIЯ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
міжміський код та телефон емітента
КОМПАНIЯ «СКIФIЯ»
2. Дата розкриття повного тексту
07.04.2014р.
річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://skyfia.com.ua/upload/
на якій розміщено регулярну річну
zvit_2014.pdf
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Приватне підприємство «Аудиаудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - торська фірма «УКРФІНАНСАУДИТ», Код ЄДРПОУ 24089565
фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
45438,0
42924,0

Основні засоби (за залишковою вартістю)
115,0
Довгострокові фінансові інвестиції
33304,0
Запаси
4,0
Сумарна дебіторська заборгованість
768,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
3704,0
Власний капітал
40506,0
Статутний капітал
37116,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1484,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
3853,0
Поточні зобов'язання і забезпечення
1079,0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
35,20324
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0,0
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
15794
Цінні папери
загальна номінальна
0,0
власних випусків,
вартість
0,0
викуплені протягом у відсотках від статутного капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0,0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Голова Правління

75,0
33635,0
4,0
918,0
3063,0
39950,0
37116,0
928,0
2457,0
517,0
48,24617
0,0
15794
0,0
0,0
0,0

Зубарєв В.І.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПрАТ «Укртара-Воланпак»
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПрАТ «Укртара-Воланпак» (код ЄДРПОУ-04634535) повідомляє про
внесення змін(доповнень) до порядку денного чергових Загальних зборів
акціонерів товариства, які відбудуться 21квітня 2015 року об 11 годині за
адресою : 03045 м. Київ, вул. Новопирогівська, 58-А (опубліковано в Ві-
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домостях ДКЦПФР №49 від13.03. 2015р.)
наступним питанням:
7.Про внесення на протязі 2015 року змін та доповнень до кредитного
договору та договору іпотеки , укладених з ПАТ АБ «Укргазбанк»
Голова правління С.І. Мірошніченко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення
про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»

Публічне акціонерне товариство «БАНК АВАНГАРД», код ЄДРПОУ:
38690683, місцезнаходження якого: Україна, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс 202, (надалі за текстом – Банк) повідомляє, що відповідно до статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» на пропозицію акціонера, який є власником більше 5 відсотків простих акцій Банку, порядок
денний загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 24 квітня
2015 р. о 10:00 год. за адресою: Україна, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс/кабінет 202 (2 поверх), доповнено наступними питаннями:
- Про розподіл прибутку за 2013 р.
- Про ліквідацію Ревізійної комісії, припинення повноважень Голови
та членів Ревізійної комісії та припинення дії Положення про Ревізійну
комісію.

- Про зміну найменування Спостережної ради Банку.
- Про обрання членів Наглядової ради.
- Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та
особи уповноваженої їх підписати.
- Про основні напрямки діяльності Банку.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться за адресою проведення загальних зборів 24 квітня 2015 р. з
09:30 год. до 09:55 год.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
акціонерів, складається станом на 20 квітня 2015 р.
Додаткову інформацію та матеріали стосовно проведення загальних
зборів акціонерів Банку можна отримати за місцезнаходженням Банку у
будь-який робочий день з 09:00 год. до 18:00 год. Відповідальна особа – Голова Правління Банку – Корчинська Світлана Анатоліївна.
Телефон для довідок: (044)-502-23-02.
Спостережна Рада ПАТ «БАНК АВАНГАРД»
(затверджено Спостережною Радою ПАТ «БАНК АВАНГАРД»)
Голова Правління ПАТ «БАНК АВАНГАРД» С.А. Корчинська

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТИЦIЙНI БIЗНЕС РIШЕННЯ»
Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«IНВЕСТИЦIЙНI БIЗНЕС
РIШЕННЯ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36845852
емітента
3. Місцезнаходження емітента
01010 м. Київ вул. Суворова, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс (044)229-20-14 (044)229-20-14
емітента
5. Електронна поштова адреса
оffice@ibr-ua.com.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://ibr-ua.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
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2. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв учасникiв (протокол загальних зборiв
учасникiв Товариства №23/03/15 вiд 23.03.2015 р.) прийнято рiшення про
звiльнення з посади Директора Чащина Сергiя Миколайовича.. Пiдстава
для звiльнення - заява про звiльнення за власним бажанням. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в Статутному
капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на
посадi - 13 мiсяцiв та 3 тиждня.
Рiшенням Загальних зборiв учасникiв (протокол загальних зборiв
учасникiв Товариства №23/03/15 вiд 23.03.2015 р.) прийнято рiшення про
призначення на посаду Директора Литвиненко Вiктора Миколайовича.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в Статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - безстроково
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: спецiалiст з договорної роботи, директор.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Литвиненко Вiктор Миколайович
		
М.П.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВЕЛЕС»
Річна інформація емітента
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВЕЛЕС», 21593719, 03061, м. Київ, вул. Героїв Севастополя,
48, тел. (+38044) 206-75-10
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії - 19.03.2014
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію - http://stockmarket.gov.ua/, www.bankveles.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності - ТОВ «Фінком-Аудит», 23164098
5. Інформація про загальні збори – 18.04.2014 проведено чергові збори
(кворум 66.23%). Позачергові збори проводились 31.01.2014 (кворум
66,23%) та 19.12.2014 (кворум 67,64%). Проведення всіх загальних зборів
ініційовано Наглядовою Радою. На зборах розглядались наступні питання:
про обрання Голови та секретаря загальних зборів/ про обрання лічильної
комісії загальних зборів/ про порядок проведення загальних зборів та затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів/ про звіт Правління щодо діяльності Банку у 2013 році та прийняття рішення за наслідками
розгляду цього звіту/ про звіт Ревізійної комісії про діяльність Банку в 2013
році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту/ про звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту, та
про затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Банку/ про затвердження річного звіту та результатів діяльності Банку за 2013 рік, звітів
та висновків зовнішнього аудитора за результатами проведеного аудиту
річної фінансової звітності Банку/ про розподіл прибутку за 2013 рік/ про
припинення повноважень членів Наглядової ради Банку/ про кількісний
склад Наглядової ради / обрання членів Наглядової ради Банку/ затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради/ про припинення повноважень членів Ревізійної комісії/ про обрання членів Ревізійної комісії/ про вчинення значних
правочинів/ про поточну діяльність та фінансовий стан Банку.
До переліку питань порядку денного пропозицій не надходило. По питаннях зборів прийняті відповідні рішення - результати розгляду питань порядку денного доведено до акціонерів та розміщено на сайті Банку.
6. Інформація про дивіденди - Загальні збори акціонерів за результатами роботи у 2014 році, на яких, поряд з іншими, розглядатиметься питання
про розподіл прибутку за 2014 рік отриманого у сумі 350912,91 грн., заплановані на 17 квітня 2015 року. Загальними зборами акціонерів Банку за результатами роботи у 2013 році, які відбулись 18 квітня 2014 року прийнято
рішення спрямувати весь чистий прибуток, отриманий Банком у 2013 році
у сумі 391 760,44 гривень до резервного фонду Банку.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
261197
152164
Грошові кошти та їх еквіваленти
55226
4417
Кошти в інших банках
29981
119
Кредити та заборгованість клієнтів
165291
137395
Усього зобов'язань
138856
29999
Кошти банків
30049
0
Кошти клієнтів
45954
16407
Усього власного капіталу та частка меншості
122341
122165
Статутний капітал
105000
105000
Чистий прибуток/(збиток)
351
392
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
0.03
0.04
(грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на
0.03
0.04
одну просту акцію (грн.)
Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2014 року (тис. грн.)
2014 рік
2013 рік
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
55 226
4 417
Кошти обов’язкових резервів банку в
80
Національному банку України
Кошти в інших банках
29 981
119
Кредити та заборгованість клієнтів
165 291
137 395
Цінні папери в портфелі банку на продаж
4 158
5 949
Інвестиційна нерухомість
882
904
Основні засоби та нематеріальні активи
2 997
3 154
Інші фінансові активи
14
5
Інші активи
2 648
141
Усього активів
261 197
152 164
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Кошти банків
Кошти клієнтів
Зобов’язання щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочені податкові зобов’язання
Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання
Інші зобов’язання
Субординований борг
Усього зобов’язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Усього власного капіталу
Усього зобов’язань та власного капіталу

30 049
45 954

16 407

102

26

580
22 158
32 835
28
7 150
138 856

413
129
5 851
23
7 150
29 999

105 000
5 247
351
8 688
3 055
122341
261 197

105 000
5 247
392
8 297
3 229
122165
152 164

Голова Правління С.В. Рабчук / Головний бухгалтер В.М. Янківська
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2014 рік (тис. грн.)
2014 рік 2013 рік
Процентні доходи
22 189
19 544
Процентні витрати
862
(2 084)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
23 051
17 460
витрати)
Комісійні доходи
13 720
8 335
Комісійні витрати
(10 924) (4 809)
Результат від операцій з іноземною валютою
(251)
42
Результат від переоцінки іноземної валюти
(382)
(26)
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та
5 836
(11 819)
коштів в інших банках
Відрахування до резерву під знецінення дебітор(4)
(2)
ської заборгованості та інших фінансових активів
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на
(1 791)
(1 551)
продаж
Відрахування до резервів за зобов’язаннями
(22 029)
(31)
Інші операційні доходи
216
136
Адміністративні та інші операційні витрати
(6 547)
(6 828)
Прибуток/(збиток) до оподаткування
895
907
Витрати на податок на прибуток
(544)
(515)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
351
392
Прибуток/(збиток) за рік
351
392
Усього сукупного доходу за рік
351
392
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
351
392
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
351
392
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що
триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)
0,03
0,04
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
0,03
0,04
просту акцію (грн.)
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
0,03
0,04
(грн.)
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
0,03
0,04
просту акцію за рік (грн.)
Голова Правління С.В. Рабчук / Головний бухгалтер В.М. Янківська
Звіт про зміни у власному капіталі за 2014 рік (тис. грн.)
Усього
власНалежить власникам банку
ного
капіталу
резервні, нееміінші
розстатутсійні фонди та подіний
усього
різ- резерви лений
капітал
ниці
переприоцінки буток
Залишок на кінець 31
грудня 2012 року (до 105 000 5 247 11 322
40 121 609 121 609
перерахунку)
Скоригований залишок
105 000 5 247 11 322
40 121 609 121 609
на 31 грудня 2012 року
Усього доходу за
392
392
392
2013 рік
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Розподіл прибутку до
резервних та інших
фондів банку
Визнання ВПЗ за
переоціненими
основними засобами
Залишок на кінець 31
105 000 5 247
грудня 2013 року
Усього доходу за 2014
рік
Розподіл прибутку до
резервних та інших
фондів банку
Визнання ВПЗ за
переоціненими
основними засобами
Залишок на кінець 31
105 000 5 247
грудня 2014 року

40

(40)

164
11 526

392

392

-

164

164

122 165 122 165

351

351

351

(392)

-

-

(175)

(175)

(175)
11 743

-

351

122 341 122 341

Голова Правління С.В. Рабчук / Головний бухгалтер В.М. Янківська
Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2014 рік (тис. грн.)
2014 рік 2013 рік
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
895
907
Коригування:
Знос та амортизація
254
295
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінен17 987 13 401
ня активів
Амортизація дисконту/(премії)
(2 668)
68
Результат операцій з торговими цінними паперами
Результат операцій з іноземною валютою
(1 109)
16
(Нараховані доходи)
(36)
(924)
Нараховані витрати
22
145
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
(277)
Інший рух коштів, що не є грошовим
(6 189)
258
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та
9 156
13 889
зобов’язаннях
Зміни в операційних активах та зобов’язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов’язкових резервів
80
41
у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
(30 117)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгова(21 796) (19 867)
ності клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
7 223
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
(2 507)
26
Чисте збільшення (зменшення) коштів банків
30 000
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
32 266 (6 655)
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
22 029
31
зобов’язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
26 939
5 482
зобов’язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов’язань
245
(177)
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності до сплати податку на
57 139 (13 896)
прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
(544)
(515)
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
65 751 (14 411)
від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
(7 500)
Придбання основних засобів
(77)
(34)
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
3
3
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
(74)
(7 531)
від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

26

Отримання субординованого боргу
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
(14 868)
кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
50 809
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
4 417
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 55 226

7 000
7 000
(1 053)
5 470
4 417

Голова Правління С.В. Рабчук / Головний бухгалтер В.М. Янківська
Аудиторський висновок: ТОВ «Фінком–аудит» (код ЄДРПОУ 23164098),
свідоцтво АП України №0618 від 26.01.2001, свідоцтво НКЦПФР П000078
від 02.04.2013 (діє до 04.11.2015):
Вступний параграф: Ми провели аудит фінансової звітності АТ «БАНК ВЕЛЕС» (надалі-Банк), що додається, яка включає: Звіт про фінансовий стан (Баланс), Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові
результати), Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів, загальну
інформацію про діяльність Банку за рік, що минув на зазначену дату, опис
основних важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки
до фінансової звітності за рік станом на (кінець дня) 31 грудня 2014 р.
Відповідальність управлінського персоналу: Управлінський персонал
несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової
звітності згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора: Відповідальністю аудиторів є висловлення
думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА). Ці
стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості,
що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю,
що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не
з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених
управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: За оцінкою керівництва Банку, інформація стосовно резервів під кредитні ризики у фінансовій звітності надана достовірно. За нашими підрахунками обсяг резерву під
втрати за кредитними операціями необхідно збільшити на 199077,28 грн.
Сума витрат на доформування резерву є незначною, тому коригуванню в
річному звіті за результатами аудиторської перевірки не підлягає.
Умовно-позитивна думка: На нашу думку, за винятком впливу питання,
викладеного у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної
думки» фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку за 31.12.2014 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився, відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності, законодавства України, вимог Національного банку
України, Облікової політики Банку.
Пояснювальний параграф: Не вносячи до нашого висновку додаткових застережень, звертаємо увагу на той факт, що на дату складання цього висновку
ситуація, що склалася в України, де Банк веде діяльність та несе ризики, має
ознаки економічної нестабільності. Фінансовий стан контрагентів, операції з якими несуть ризики для Банку, в умовах ринкових коливань не є стабільним та передбачуваним. Зважаючи на вищевикладене, наразі досить складно прогнозувати та, в повній мірі, визначити ефект впливу такої ситуації на діяльність Банку.
Директор ТОВ «Фінком-Аудит» О. А. Мазур, 17 березня 2015 р., м. Київ.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЯКИМIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
"Якимiвський елеватор";
2. Код за ЄДРПОУ: 23792434;
3. Місцезнаходження: 72501, Запорiзька, Якимiвський р-н, смт. Якимiвка, вул. Курортна, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06131)-9-16-97, (06131)-9-91-34;
5. Електронна поштова адреса: akimovka@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: akimovka.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "Якимiвський елеватор" вiд 07.04.2015 року, вирiшили:
Припинити повноваження Члена правлiння Андраш Iрини Василiвни,
паспорт СА 354122 вiд 04.02.1997, Якимiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, у зв’язку з закiнченням термiну перебування на посадi.
Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На посадi особа перебувала з 29.04.2011 р. по 07.04.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "Якимiвський елеватор" вiд 07.04.2015 року, вирiшили:
Призначити на посаду Члена Правлiння Андраш Iрину Василiвну паспорт СА 354122 вiд 04.02.1997, Якимiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi. Iншi посади, якi обiймала особа - головний бухгалтер. Строк,
на який призначено особу- термiном на три роки з 07.04.2015 р. Часткою
в статутному фондi емiтента неволодiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова правлiння Сатановський Володимир Михайлович
07.04.2015

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Вiдродження-ЛКI";
2. Код за ЄДРПОУ: 19157046;
3. Місцезнаходження: 49030, м. Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, 46;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 68-20-51;
5. Електронна поштова адреса: info@vidrod.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: vidrod.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
На дату проведення річних загальних зборів, які вдбулись 07.04.2015
року, припинено повноваження ревiзора Мележик Людмили Михайлівни у
зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревізора, відповідно до вимог
статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з
14.04.2014 року по 07.04.2015 року.
Мележик Людмила Михайлівна обрана на посаду ревiзора за рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 07.04.2015 року, з термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Попередня посада, яку обіймала особа та така що пов'язана з емітентом,
- ревізор емітента. Посадова особа відмовила в оприлюдненні відомостей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти
років на будь-яких інших підприємствах.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор Луніна Катерина Іванівна
07.04.2015 року

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
"Березнегуватський елеватор";
2. Код за ЄДРПОУ: 00955101;
3. Місцезнаходження: 56209, Україна, Миколаївська область, Березнегуватський, селище Березнегувате, вулиця Березнегуватська, будинок 16;
4. Міжміський код, телефон та факс: (05168) 9-45-98, (05168) 9-45-98;
5. Електронна поштова адреса: bereznegovata@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: bereznegovatskiy.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "Березнегуватський елеватор" вiд 07.04.2015 року, вирiшили:
Припинити повноваження Члена правлiння Юдкiна Людмила Дмитрiвна, паспорт ЕР 150395 вiд 14.10.2004, Березнегуватським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл. у зв’язку з закiнченням термiну перебування на
посадi. Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На посадi особа
перебувала з 09.03.2011 р. по 07.04.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "Березнегуватський елеватор" вiд 07.04.2015 року, вирiшили:
Призначити на посаду Члена Правлiння Юдкiна Людмила Дмитрiвна
паспорт ЕР 150395 вiд 14.10.2004, Березнегуватським РВ УМВС України
в Миколаївськiй обл. Iншi посади, якi обiймала особа - головний бухгалтер. Строк, на який призначено особу- термiном на три роки з 07.04.2015
р. Часткою в статутному фондi емiтента неволодiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова правлiння Ковалевський Iван Iванович
07.04.2015 р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
"Розiвський елеватор";
2. Код за ЄДРПОУ: 00954337;
3. Місцезнаходження: 49033, Україна, Днiпропетровська область, м.
Днiпропетровськ, Бабушкiнський район, вул. Героїв Сталiнграду, будинок
№ 122;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-98-48, (056) 789-98-48;
5. Електронна поштова адреса: pat.rozovka@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: rozovka.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "Розiвський елеватор" вiд 07.04.2015 року, вирiшили:
Припинити повноваження Члена правлiння Забави Свiтлани Юрiївни,
паспорт СВ 843916 вiд 16.09.2003, Гуляйпiльський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, у зв’язку з закiнченням термiну перебування на посадi.
Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На посадi особа перебувала з 06.12.2010 р. по 07.04.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "Розiвський елеватор" вiд 07.04.2015 року, вирiшили:
Призначити на посаду Члена Правлiння Забава Свiтлана Юрiївна,
паспорт СВ 843916 вiд 16.09.2003, Гуляйпiльський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi. Iншi посади, якi обiймала особа - головний бухгалтер.
Строк, на який призначено особу - термiном на три роки з 07.04.2015 р.
Часткою в статутному фондi емiтента неволодiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова правлiння Семiноженко Микола Анатолiйович
07.04.2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК";

2. Код за ЄДРПОУ: 14360570;
3. Місцезнаходження: 49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 716-54-72, (056) 716-54-72;
5. Електронна поштова адреса: tatjana.vodjanik@privatbank.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://privatbank.ua/ua/about/management/corp/;
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про розміщення цінних паперів
на суму,
щовиникнення
перевищує 25
відсотківінформації
статутногоемітента
капіталу.
Повідомлення
про
особливої
II.
Текст повідомлення
I. Загальні
відомості
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiд1. Повне найменування емітента:
соткiв статутного капiталу, прийнято 06 квiтня 2015 року загальними зборами акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Пропонуються для розмiщення 17 857 150 (сiмнадцять мiльйонiв вiсiмсот п'ятдесят сiм тисяч сто п'ятдесят) штук простих iменних акцiй ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК".
Загальна
сума емiсiї складає 5 000 002 000, 00 грн (п'ять
2. Код за ЄДРПОУ:
00659101;
мiльярдiв
двi тисячi гривень
00 м.
копiйок).
3. Місцезнаходження:
49038
Дніпропетровськ вул. Краснозаводська,
7; Збiльшення здiйснюється за рахунок приватного розмiщення акцiй.
Статутний
капiтал
Товариства
збiльшується
на 5 000
002770-69-46;
000, 00 грн
4.
Міжміський
код, телефон
та факс
(056) 793-21-52,
(056)
(п'ять
мiльярдiв двi
тисячi гривень
00 копiйок).
5. Електронна
поштова
адреса dtrz@optima.com.ua;
Акцiї
додаткової
емiсiї
ПАТ Інтернет,
КБ "ПРИВАТБАНК"
розмiщуються
(оплачу6.
Адреса
сторінки
в мережі
яка додатково
використовується
ються) за цiною
280,36 грн
(двiстi вiсiмдесят
гривень 36 копiйок) кожна. Цiемітентом
для розкриття
інформації
www.dtrz.com.ua;
на 7.
розмiщення
дорiвнює
ринковiй
вартостi акцiї,
затвердженої
вiдповiдно
Вид особливої
інформації
відповідного
до вимог
глави 1 розділу
ІІІ
до ст.
8 Закону про
України
"Процінні
акцiонернi
товариства"
рiшенням
Наглядової
або
інформації
іпотечні
папери,
сертифікати
фонду операцій
з
ради Товариства
станом на
що передує
опублiкунерухомістю
відповідного
до 18.03.2015
вимог глави(день,
2 розділу
ІІІ цьогодню
Положення
вання складу
повiдомлення
та надiслання
акцiонерам письмового повiдомлення
Зміна
посадових
осіб емітента.
про скликання загальних зборiв
акцiонерiв
Банку на 06.04.2015), та визнаII. Текст
повідомлення
ченої
суб'єктом
оцiночної
дiяльностi
ТОВ
Наказом
№ 663к
від 07.04.2015
року
по"ПБ-КОНСАЛТИНГ".
Приватному Акціонерному ТоСтаном
на дату складаннятепловозоремонтний
звiтностi вiдомостi про
можливiсть
змiни
вариству
"Дніпропетровський
завод"
(ПрАТ ДТРЗ)
власника значного
пакета акцiй
емiтента,
збiльшення
частки
у статутному
припиняються
повноваження
Безуглої
Лариси
Віталіївни
на посаді
викокапiталiобов’язки
акцiонерiв,
якi вже володiють
пакетом
у розмiрi
10 i бiльше
вiдсотнуючої
головного
бухгалтера
у зв'язку
з переводом
на посаду
кiв акцiй, вiдсутнi.
заступника
головного бухгалтера з 7 квітня 2015 року.
Сума розмiщення,
а самеЛариса
5 000 002
000, 00(паспорт:
грн (п'ятьсерія
мiльярдiв
двi тиПосадова
особа Безугла
Віталіївна
ВВ, номер
сячi гривень
00 копiйок),
становить
27.6232% вiдРВ
розмiру
капi732674,
виданий
19.03.1999
року Волноваським
УМВСстатутного
України в Доталу емiтента
наза
дату
прийняття
рiшення.
нецькій
області)
останні
п’ять вiдповiдного
років перебувала
на посаді бухгалтера
цiнних
паперiв (крiм iнвестицiйних
сертифiкатiв)
станоТОВЗагальна
Фондовасума
компанія
"Славутич-Капітал"
(з 01.01.2008
по 20.08.2014).
вить
124.5846%
вiд розмiру
капiталу
на дату прийБезугла
Л.В. немає
частки статутного
у статутному
капіталіемiтента
ПрАТ ДТРЗ.
няття
вiдповiдного
рiшення
про
додатковий
випуск простих iменних акцiй i
Безугла
Л.В. акціями
ПрАТ
ДТРЗ
не володіє.
складає
22
550
740
000,00
(двадцять
два
мiльярди
п'ятдесят
мiльБезугла Л.В. непогашеної судимості за корисливіп'ятсот
та посадові
злочини

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

немає.
Наказом № 668 к від 07.04.2015 року по Приватному Акціонерному Товариству "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" (ПрАТ ДТРЗ)
Червінчук Ганна Вікторівна прийнята на роботу на посаду виконуючої
обов’язки головного бухгалтера з 07 квітня 2015 року на період до прий(надалі
Товариство)
код ЄДРПОУ
місцезнаходження: 52005
няття
відпоповідного
рішення
Вищим05488070,
органом Товариства.
Дніпропетровська
обл., Дніпропетровський
смт. серія
Ювілейне,
вул.
Посадова особа Червінчук
Ганна Вікторівна р-н.,
(паспорт:
АИ, номер
Виробнича,
буд.22.05.2003
2, повідомляє
рішення Наглядової
внести
змі122189, виданий
рокупро
Бабушкінським
РВ ДМУради
УМВС
України
в
Дніпропетровській
області)
зазагальних
останні п’ять
років
перебувала
на посаді:
ни
до порядку денного
річних
зборів
Товариства,
які відбудутьголовного
бухгалтера
"Українські
радіосистеми"
24.11.2003
по
ся
29 квітня
2015 року ПрАТ
о 15:00
за його адресою,
шляхом(звнесення
до по03.08.2012),
менеджера фінансового департаменту ПрАТ
рядку
денногофінансового
додаткових питань.
"Київстар"
(з 06.08.2012
30.08.2014).
Перелік
питань, щопододатково
вносяться до порядку денного:
Червінчук
Г.В. немає
частки
у статутному
капіталі
ПрАТ ДТРЗ.
10.
Про внесення
змін
до Статуту
Товариства
шляхом
викладення у
Червінчук
новій
редакції.Г.В.акціями ПрАТ ДТРЗ не володіє.
Червінчук
Г.В. непогашеної
судимості
за корисливі
та посадові злочи11.
Про затвердження
внутрішніх
Положень
Товариства.
ни немає.
12. Про визначення уповноваженої (них) особи (осіб) для підписання
III. Підпис
Статуту у новій редакції.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковане в
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідгазеті "Відомості НКЦПФР" № 58 від 26.03.2015 р.
но із законодавством.
Наглядова рада.
2. В.о. Голови Правління Свергун Олександр Григорович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОХІМ-СЕРВІС"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ"

Річна інформація емітента за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство "Вiдродження-ЛКI", код за ЄДРПОУ 19157046, Місцезнаходження:
Дніпропетровська обл., 49030, мiсто Днiпропетровськ, проспект Карла
Маркса, будинок 46 тел.(0562) 68-20-51.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2015 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: vidrod.com.ua.
Виконавчий орган ПрАТ "Відродження-ЛКІ"
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йонiв сiмсот сорок тисяч гривень 00 коп), в тому числi: акцiї простi iменнi 18 100 740 000,00 гривень (вiсiмнадцять мiльярдiв сто мiльйонiв сiмсот сорок тисяч гривень 00 копiйок), облiгацiї серiї W на загальну суму 2 010 000
000,00 гривень (два мiльярди десять мiльйонiв гривень 00 копiйок), свiдоцтво № 155/2/2012, дата видачi 21.09.2012; серiї Х на загальну суму 1 220
000 000,00 гривень (один мiльярд двiстi двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок), свiдоцтво № 295/2/2012, дата видачi 19.03.2013; серiї Y на загальну
суму 1 220 000 000,00 гривень (один мiльярд двiстi двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок), свiдоцтво № 115/2/2013, дата видачi 10.10.2013.
Акцiї, якi планується розмiстити, надають акцiонерам рiвнi з iншими акцiонерами права, передбаченi Статутом емiтента та чинним законодавством України.
Акцiї оплачуються виключно грошовими коштами. Оплата акцiй iншими
матерiальними цiнностями, нiж грошовими коштами - не передбачено.
Повідомлення
виникнення
особливої
інформації
Мета розмiщення
цiннихпро
паперiв
та використання
фiнансових
ресурсiв,
I. Загальні
відомості
залучених вiд розмiщення акцiй
- збiльшення
статутного капiталу ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК",
з метою зростання
економiчних
нормативiв
капiталу Банку.
1. Повне найменування
емітента:
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято загальними зборами
;
ТОВАРИСТВО
"РIВНЕЛIФТ"
акцiонерiв 06.04.2015, участь у яких взяли три акцiонери (їх представники),
2. Код за ЄДРПОУ: 05523808;
якi сукупно володiють 58 303 476 (п'ятдесятьма вiсьмома мiльйонами трь3. Місцезнаходження: 33005, м.Рiвне, вул. Боярка, 40 а;
омастами трьома тисячами чотирмастами сiмдесятьма шiстьма) штуками
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)64-03-27 (0362)62-85-30
простих iменних акцiй, що становить 90,1895% голосуючих акцiй ПАТ КБ
5. Електронна поштова адреса: rivne_lift@emitent.net.ua;
"ПРИВАТБАНК" (вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
визначення кворуму та голосування в органах емiтента).
емітентом для розкриття інформації: www.rivnelift.pat.ua;
Конвертацiї цiнних паперiв умовами розмiщення не передбачено.
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
Рiшення про збiльшення статутного капiталу та про здiйснення емiсiї
II. Текст повідомлення
акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" набуває чинностi з наступного робочого дня,
07.04.2015 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Рівнещо слiдує за днем видачi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фонліфт" (Протокол №21 вiд 07.04.2015 року ) у зв'язку iз закiнченням термiдового ринку свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (за результатами рену дії повноважень, переобрано на наступний термін на посади:
єстрацiї НКЦПФР звiту про результати розмiщення попереднього випуску
1. Голови ревізійної комісії Кашперського Олександра Васильовича.
акцiй
- Тимчасове
свiдоцтво
пропосадова
реєстрацiю
випуску
акцiй реєстраЗгодиБанку
на розкриття
паспортних
даних
особа
не надала.
Посадоцiйний
номер
144/1/2014
дата реєстрацiї
грудня
2014 року).
ва особа
обiймала
дану Т,
посаду
протягом 1109рокiв.
Володiє
0,397% статутПриватне
розмiщення
акцiй
проводиться
з
наданням
акцiонерам
ного капiталу товариства. Володіє пакетом акцій емітента у розміріпере1025
важного
права на
придбання
яких посаду
прийнято
рiшення про пригрн. Протягом
останніх
п'ятиакцiй,
роківщодо
обіймав
електромеханіка
на
ватне
ПрАТ розмiщення,
"Рівнеліфт". передбаченого статтею 27 Закону України "Про акцiонернi
товариства".
Надання
Банку
письмових
пiдтверджень
2. Члена
ревізійної
комісіїакцiонерами
Голубовського
Віталія
Миколайовича.
Згоди
про
вiдмову вiд
використання
переважного
права умовами
розмiна розкриття
паспортних
данихсвого
посадова
особа не надала.
Посадова
осощення
не
передбачено.
ба обiймала дану посаду протягом 11 рокiв. Володiє 0,506% статутного
III.
Підпис
капiталу товариства. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 1305 грн.
1. Особа,
зазначена
підтверджує
достовірність
інформації,
що
Протягом
останніх
п'ятинижче,
років обіймав
посаду
електромеханіка
на ПрАТ
міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
"Рівнеліфт".
із законодавством.
3. Члена ревізійної комісії Ващук Раїсу Павлівну. Згоди на розкриття
2. Найменування
посади особа не надала. Посадова особа обiймала
паспортних
даних посадова
Голова
Правлiння
Валерiйович
дану посаду протягом
11рокiв.
ВолодiєДубiлет
0,316% Олександр
статутного капiталу
това07.04.2015
р.
риства. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 815 грн. Протягом
останніх п'яти років обіймала посаду електромеханіка на ПрАТ "Рівнеліфт". Всі
посадові особи обрані терміном на 5 років. Всі посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься
у повідомленні,
та визнає,
що вона приватне
несе відповідальність
згідРічна інформація
емітентів,
які здійснили
(закрите) розміно
із законодавством.
щення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това2. Найменування посади
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних папеГолова правлiння Варжель Володимир Микитович 07.04.2015 р.
рів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування
в офіційному
друкованому
виданні)
Повідомлення
про виникнення
особливої
інформації
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОТI"

1. Загальні відомості: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходкодАКЦIОНЕРза ЄДРПОУ
РИСТВО
"МЕНЕДЖМЕНТ
ТЕХНОЛОДЖІЗ"
ження, міжміський
код та телефон
емітента - ПРИВАТНЕ

емітента
32987822; "ПОТI",
місцезнаходження
Дніпропетровськ, обл.,
вул. ЛеНЕ
ТОВАРИСТВО
20203389, 49000,
49044, м.
Дніпропетровська
м.
ніна, буд. 30, міжміський
код, телефон
та тел.
факс:(056)
(056)713-51-53.
373-97-99; електронна
Днiпропетровськ,
вул. Гоголя,
буд.15А,
поштова
адреса
емітента:
mt@academy.in.ua;
адреса
сторінкиувзагальномережі Ін2. Дата
розкриття
повного
тексту річної
інформації
тернет, яка інформаційній
додатково використовується
для розкриття
доступній
базі даних емітентом
Комісії - 06.04.2015
р. інформації: 3.
mt.proemitent.info;
вид в
особливої
відомості
про зміну регувласАдреса сторінки
мережі інформації:
Інтернет, на
якій розміщено
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
лярну річну інформацію - emitent-pages.com.ua/20203389
2. Текст повідомлення: Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" (далі - Товариство) повідомляє, що 07.04.2015р. від
депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України" було отримано перелік акціонерів. Пакет власника акцій Товариства "фізичної особи" складав 25,3325% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених
акцій Товариства, розмір частки "фізичної особи" складає 0% голосуючих
акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічне акціонерне
товариство "Біржова Група Перспектива" (49000, м. Дніпропетровськ, вул.
Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) складав 19% голосуючих акцій
Товариства. З урахуванням відчужених акцій, пакет власника ПАТ "БГП"
складає 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства "фізичної особи" складав 0% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій Товариства, розмір частки "фізичної особи" складає 100% голосуючих акцій Товариства.
3. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз" Фещенко Н.А. 08.04.2015 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
(багатоканальний):

(044) 5864394

№68, 9 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР

ОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
ДНІПРОПЕТРОВСЬНЕ ТОВАРИСТВО
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Рiшення
припинення
прийнято Загальними збоII. Текст
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рами акцiонерiв 08.04.2015
р. Припинення
повноважень посадової
Наказом № 663к від 07.04.2015 року по Приватному Акціонерному Тоособи
виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова осовариству "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" (ПрАТ ДТРЗ)
ба Омельченко Євген Вячеславович, який займав посаду Голова Наприпиняються повноваження Безуглої Лариси Віталіївни на посаді викоглядової ради, припинив повноваження. Володiє часткою в статутнуючої обов’язки головного бухгалтера у зв'язку з переводом на посаду
ному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та
заступника головного бухгалтера з 7 квітня 2015 року.
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала
Посадова особа Безугла Лариса Віталіївна (паспорт: серія ВВ, номер
на посадi: 1 рiк. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас732674, виданий 19.03.1999 року Волноваським РВ УМВС України в Допортнихобласті)
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нецькій
припинення
повноважень(зприйнято
Загальними
збораТОВРiшення
Фондовапро
компанія
"Славутич-Капітал"
01.01.2008
по 20.08.2014).
миБезугла
акцiонерiв
р. Припинення
особи
Л.В.08.04.2015
немає частки
у статутномуповноважень
капіталі ПрАТпосадової
ДТРЗ.
виконано
на пiдставi
рiшення
Безугла Л.В.
акціями ПрАТ
ДТРЗзагальних
не володіє.зборiв. Посадова особа
Чiчварiн
Антон
Сергiйович, який
займав
Член
Наглядової
ради,
Безугла
Л.В. непогашеної
судимості
за посаду
корисливі
та посадові
злочини
припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi
немає.
емiтента
0%.
судимостi
та посадовi
злочини
Наказом
№Непогашеної
668 к від 07.04.2015
рокузапокорисливi
Приватному
Акціонерному
Тонемає. Строк,
протягом якоготепловозоремонтний
особа перебувала назавод"
посадi:
1 рiк.ДТРЗ)
Посавариству
"Дніпропетровський
(ПрАТ
дова особа
не надала
згодиприйнята
на розкриття
паспортних
даних.виконуючої
Червінчук
Ганна
Вікторівна
на роботу
на посаду
Рiшення
про припинення
прийнято
збообов’язки
головного
бухгалтераповноважень
з 07 квітня 2015
року наЗагальними
період до прийрами відпоповідного
акцiонерiв 08.04.2015
р. Припинення
повноважень посадової
няття
рішення Вищим
органом Товариства.
особи
виконано
наЧервінчук
пiдставi рiшення
загальних
зборiв.серія
Посадова
осоПосадова
особа
Ганна Вікторівна
(паспорт:
АИ, номер
ба Стрельченко
Оксана Борисiвна,
яка займала
посаду
Член
Нагля122189,
виданий 22.05.2003
року Бабушкінським
РВ ДМУ
УМВС
України
в
дової ради, припинила
повноваження.
Володiє
часткою в статутному
Дніпропетровській
області)
за останні п’ять
років перебувала
на посаді:
головного
бухгалтера0%.
ПрАТНепогашеної
"Українські радіосистеми"
капiталi емiтента
судимостi за(з 24.11.2003
корисливi по
та
03.08.2012),
фінансового
фінансового
ПрАТ
посадовi злочини
немає.менеджера
Строк, протягом
якогодепартаменту
особа перебувала
"Київстар"
по 30.08.2014).
на посадi:(з106.08.2012
рiк. Посадова
особа не надала згоди на розкриття пасЧервінчук
Г.В. немає частки у статутному капіталі ПрАТ ДТРЗ.
портних
даних.
Червінчук
ПрАТ
ДТРЗ неЗагальними
володіє.
Рiшення Г.В.акціями
про обрання
прийнято
зборами акцiонерiв
Червінчукр.Г.В.
непогашеної
судимості
корисливіна
тапiдставi
посадовірiшення
злочи08.04.2015
Обрання
посадової
особизавиконано
ни
немає. зборiв. Бiлойван Сергiй Анатолiйович обраний на посаду
загальних
III. Підпис
Голова Наглядової ради. Володiє
часткою в статутному капiталi
1. Особа,
зазначена
нижче,судимостi
підтверджує
що
емiтента
0%.
Непогашеної
за достовірність
корисливi таінформації,
посадовi зломіститься
у повідомленні,
та визнає,
щоособу:
вона несе
відповідальність
чини немає.
Строк, на який
обрано
3 роки.
Iншi посади,згідякi
но
із законодавством.
обiймала
особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ «КМПГ Аудит»,
2.
В.о.
Голови
Правління
Свергун
Олександр
Григорович
аудитор; ТОВ «Сiльгосп-продукт», керiвник вiддiлу внутрiшнього
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на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодосостаннiх
п'яти рокiв: ТОВ
комерцiйний
директор.
тупній
інформаційній
базі «Сiльгосп-продукт»,
даних Комісії: 07.04.2015
року.
Розмiр
пакетасторінки
акцiй емiтента,
якi Інтернет,
належатьна
цiйякій
особi:
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3. Адреса
в мережі
розміщено
регулярособа
неінформацію:
надала згодиvidrod.com.ua.
на розкриття паспортних даних.
ну
річну
Рiшення про обранняВиконавчий
прийнято Загальними
акцiонерiв
орган ПрАТ зборами
"Відродження-ЛКІ"
08.04.2015 р. Обрання посадової особивиконано на пiдставi рiшення
загальних зборiв. Стрельченко Оксана Борисiвна обрана на посаду
Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа
протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Аграманта», директор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не
надала 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.
Голова правління
Пiщулiн Михайло Юрiйович

Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РIВНЕЛIФТ";

2. Код за ЄДРПОУ: 05523808;
3. Місцезнаходження: 33005, м.Рiвне, вул. Боярка, 40 а;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)64-03-27 (0362)62-85-30
5. Електронна поштова адреса: rivne_lift@emitent.net.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.rivnelift.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
07.04.2015 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Рівнеліфт" (Протокол №21 вiд 07.04.2015 року ) у зв'язку iз закiнченням термiну дії повноважень, переобрано на наступний термін на посади:
1. Голови ревізійної комісії Кашперського Олександра Васильовича.
Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 11 рокiв. Володiє 0,397% статутного капiталу товариства. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 1025
грн. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду електромеханіка на
ПрАТ "Рівнеліфт".
2. Члена ревізійної комісії Голубовського Віталія Миколайовича. Згоди
на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 11 рокiв. Володiє 0,506% статутного
капiталу товариства. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 1305 грн.
Протягом останніх п'яти років обіймав посаду електромеханіка на ПрАТ
"Рівнеліфт".
3. Члена ревізійної комісії Ващук Раїсу Павлівну. Згоди на розкриття
паспортних даних посадова особа не надала. Посадова особа обiймала
дану посаду протягом 11рокiв. Володiє 0,316% статутного капiталу товариства. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 815 грн. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду електромеханіка на ПрАТ "Рівнеліфт". Всі
посадові особи обрані терміном на 5 років. Всі посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
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 Варжель Володимир Микитович 07.04.2015 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" код за ЄДРПОУ

емітента 32987822; місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056) 373-97-99; електронна
поштова адреса емітента: mt@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: mt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення: Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" (далі - Товариство) повідомляє, що 07.04.2015р. від
депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України" було отримано перелік акціонерів. Пакет власника акцій Товариства "фізичної особи" складав 25,3325% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених
акцій Товариства, розмір частки "фізичної особи" складає 0% голосуючих
акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічне акціонерне
товариство "Біржова Група Перспектива" (49000, м. Дніпропетровськ, вул.
Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) складав 19% голосуючих акцій
Товариства. З урахуванням відчужених акцій, пакет власника ПАТ "БГП"
складає 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства "фізичної особи" складав 0% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій Товариства, розмір частки "фізичної особи" складає 100% голосуючих акцій Товариства.
3. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз" Фещенко Н.А. 08.04.2015 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№68, 9 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
1. Повне найменування емітента:

7;

2. Код за ЄДРПОУ: 00659101;
3. Місцезнаходження: 49038 м. Дніпропетровськ вул. Краснозаводська,

4. Міжміський код, телефон та факс (056) 793-21-52, (056) 770-69-46;
5. Електронна поштова адреса dtrz@optima.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.dtrz.com.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
Наказом № 663к від 07.04.2015 року по Приватному Акціонерному Товариству "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" (ПрАТ ДТРЗ)
припиняються повноваження Безуглої Лариси Віталіївни на посаді виконуючої обов’язки головного бухгалтера у зв'язку з переводом на посаду
заступника головного бухгалтера з 7 квітня 2015 року.
Посадова особа Безугла Лариса Віталіївна (паспорт: серія ВВ, номер
732674, виданий 19.03.1999 року Волноваським РВ УМВС України в Донецькій області) за останні п’ять років перебувала на посаді бухгалтера
ТОВ Фондова компанія "Славутич-Капітал" (з 01.01.2008 по 20.08.2014).
Безугла Л.В. немає частки у статутному капіталі ПрАТ ДТРЗ.
Безугла Л.В. акціями ПрАТ ДТРЗ не володіє.
Безугла Л.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає.
Наказом № 668 к від 07.04.2015 року по Приватному Акціонерному Товариству "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" (ПрАТ ДТРЗ)
Червінчук Ганна Вікторівна прийнята на роботу на посаду виконуючої
обов’язки головного бухгалтера з 07 квітня 2015 року на період до прийняття відпоповідного рішення Вищим органом Товариства.
Посадова особа Червінчук Ганна Вікторівна (паспорт: серія АИ, номер
122189, виданий 22.05.2003 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області) за останні п’ять років перебувала на посаді:
головного бухгалтера ПрАТ "Українські радіосистеми" (з 24.11.2003 по
03.08.2012), фінансового менеджера фінансового департаменту ПрАТ
"Київстар" (з 06.08.2012 по 30.08.2014).
Червінчук Г.В. немає частки у статутному капіталі ПрАТ ДТРЗ.
Червінчук Г.В.акціями ПрАТ ДТРЗ не володіє.
Червінчук Г.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. В.о. Голови Правління Свергун Олександр Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ"

Річна
інформаціяособливої
емітента за
2014 рік (інформації
Повідомлення про
виникнення
інформації
1. Повне
найменування
емітента,
код зафонду
ЄДРПОУ,
місцезнаходженпро
іпотечні
цінні папери,
сертифікати
операцій
з нерухоня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарисмістю) емітента
тво "Вiдродження-ЛКI", код за ЄДРПОУ 19157046, Місцезнаходження:
І. Загальні відомості
Дніпропетровська обл., 49030, мiсто Днiпропетровськ, проспект Карла
1.
Повне
найменування
емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИМаркса, будинок 46 тел.(0562)
68-20-51.
СТВО
«ВИРОБНИЧЕ
«КОНТІ»
2. Дата
розкриття ОБ'ЄДНАННЯ
повного тексту
річної інформації у загальнодос2. Код
за ЄДРПОУ: 25112243
тупній
інформаційній
базі даних Комісії: 07.04.2015 року.
3. Місцезнаходження:
Інтернаціональна,
460
Адреса сторінки в 85114
мережіКостянтинівка,
Інтернет, на якій
розміщено регулярМіжміський
код, телефон
та факс: (044) 503-10-41, (044) 502-64-66
ну 4.
річну
інформацію:
vidrod.com.ua.
орган ПрАТ "Відродження-ЛКІ"
5. Електронна поштоваВиконавчий
адреса: cheremisova@konti.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:
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
На підставі Наказу № 49-к від 03.04.2015 року, в зв'язку з закінченням
строку дії контракту, Родіонова А.В. звільнено з посади генерального директора АТ «ВО «КОНТІ». Родіоновим А.В. згоди на розкриття персональних даних (паспортних даних) не надано.
Родіонов Андрій Володимирович перебував на посаді генерального
директора з 24.04.2013 року по 03.04.2015 рік включно. Не є та не був
членом ані Наглядової ради, ані Ревізійної комісії. Часткою в Статутному
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Повідомлення про виникнення особливої інформації

Приватне акціонерне
товариство «ВерI. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента: ПРИВАТНЕ
ховинське
районне
пiдприємство
АКЦIОНЕРНЕ
;
ТОВАРИСТВО
"РIВНЕЛIФТ"
матерiально-технiчного забезпечення»

за ЄДРПОУ:
05523808;
(код2.заКод
ЄДРПОУ:
00904316,
місцезнаходження: 78700, Івано-Франківська
3. Місцезнаходження:
33005, м.Рiвне, вул.
Боярка, 40
а; річні загальні
область,
смт.Верховина, вул.Франка,109)
повідомляє,
що
4. Міжміський
та факс: РПМТЗ»
(0362)64-03-27
(0362)62-85-30
збори
акціонерів код,
ПрАТтелефон
«Верховинське
відбудуться
15 травня
5. Електронна
rivne_lift@emitent.net.ua;
2015
року о 12 поштова
годині вадреса:
залі урочистих
подій за адресою: Івано6. Адреса сторінки
в мережі Інтернет,
яка додатково Реєстрація
використовується
Франківська
обл., смт.Верховина,
вул.І.Франка,109.
акціоемітентом
для
розкриття
нерів
з 11-00
год.
до 12-00інформації:
год. за тієюwww.rivnelift.pat.ua;
ж адресою.
7. Вид особливої інформації:
Зміна
складу посадових осіб емітента
Порядок
денний:
II. Текст повідомлення
1. Обрання лічильної комісії.
07.04.2015
року рiшенням
загальних
зборiв
акцiонерiв
ПрАТ "Рівне2.
Звіт директора
товариства
про роботу
за 2014
рік та затвердження
ліфт" (Протокол №21 вiд 07.04.2015 року ) у зв'язку iз закiнченням термiзвіту.
ну дії повноважень, переобрано на наступний термін на посади:
3. Звіт ревізора та затвердження звіту та висновків ревізора за
1. Голови ревізійної комісії Кашперського Олександра Васильовича.
2014 рік.
Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадо4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік та
ва особа обiймала дану посаду протягом 11 рокiв. Володiє 0,397% статутрозподіл прибутків (збитків) за 2014 рік.
ного капiталу товариства. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 1025
5. Вибори нових органів управління Товариства.
грн. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду електромеханіка на
Для"Рівнеліфт".
участі у зборах учасники повинні пред’явити: документ, що засвідПрАТ
чує 2.
особу
(паспорт);
представники
– документВіталія
на право
участі у зборах
та
Члена
ревізійної
комісії Голубовського
Миколайовича.
Згоди
документ,
що паспортних
засвідчує особу.
складення
акціонерів,
якіосомана розкриття
данихДата
посадова
особапереліку
не надала.
Посадова
ють
право надану
участь
у загальних
зборах
– 08Володiє
травня 0,506%
2015 р. статутного
Акціонери
ба обiймала
посаду
протягом
11 рокiв.
можуть
з матеріалами
щодо
порядку
денного
згальних
капiталуознайомитися
товариства. Володіє
пакетом
акцій
емітента
у розмірі
1305 збогрн.
рів
у робочі
дні за місцезнаходженням
Особою, відповідальПротягом
останніх
п'яти років обіймав товариства.
посаду електромеханіка
на ПрАТ
ною
за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Дубін"Рівнеліфт".
ський
О.А. Контактний
03432-21505.
3. Члена
ревізійної телефон:
комісії Ващук
Раїсу Павлівну. Згоди на розкриття
Основні
показники
паспортних даних посадова
особа не
надала. Посадова особа обiймала
(тис. грн.)
дану посадуфінансово-господарської
протягом 11рокiв. Володiє діяльності
0,316% статутного
капiталу товариства. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 815 грн. Період
Протягом останНайменування показника
ніх п'яти років обіймала посаду електромеханіка на2013
ПрАТ
р. "Рівнеліфт".
2014 р. Всі
посадові
особи обрані терміном на 5 років. Всі посадові
Усього активів
249,4особи непогаше250,2
ної
судимостi
за корисливi та посадовi злочини не мають.
Основні
засоби
239,3
239,3
III. Підпис
Довгострокові фінансові інвестиції
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність
інформації,
що
Запаси
міститься
у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність
Сумарна дебіторська
заборгованість
9,1
9,2 згідно
із законодавством.
Грошові
кошти та їх еквіваленти
1,0
1,7
2. Найменування
посади
Нерозподілений
прибуток
-200,3
-214,9
Голова
правлiння Варжель Володимир Микитович
Власний
капітал
215,3 07.04.2015
200,7 р.
Статутний капітал
59,0
59,0
Довгострокові зобов’язання
Повідомлення
емітента
Поточні
зобов’язанняпро виникнення особливої інформації
34,1
49,5
Чистий
прибутоквідомості:
(збиток) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
-6,1
-14,6
1. Загальні
ТОВАСередньорічна кількість акцій (шт.)
236000
236000
код за ЄДРПОУ
РИСТВО
"МЕНЕДЖМЕНТ
ТЕХНОЛОДЖІЗ"
Кількість власних акцій, викуплених протягом
емітента
32987822; місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леперіоду (шт.)
ніна,
буд. 30,
міжміський
код, телефон та факс: (056) 373-97-99;
електронна
Загальна
сума
коштів, витрачених
поштова
mt@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інна викуп адреса
власнихемітента:
акцій протягом
тернет,
періодуяка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
mt.proemitent.info;
вид на
особливої
Чисельність
працівників
кінець інформації: відомості
1 про зміну
1 власників
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
періоду
2. Текст повідомлення: Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" (далі - Товариство) повідомляє, що 07.04.2015р. від
депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України" було отримано перелік акціонерів. Пакет власника акцій Товариства "фізичної особи" складав 25,3325% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених
акцій Товариства,
частки
"фізичної особи"
складає
0% голосуючих
капіталі
емітента нерозмір
володіє.
Непогашеної
судимості
за корисливі
та поакцій злочини
Товариства.
Пакет
власника
акцій Товариства
Публічне
садові
немає.
Заборони
обіймати
певні посади
та/або акціонерне
займатися
товариство
"Біржова
Група Замість
Перспектива"
(49000,Андрія
м. Дніпропетровськ,
вул.
певною
діяльності
немає.
Родіонова
Володимировича
Леніна, буд.тимчасово
30, код ЄДРПОУ
34497042)
складав
19% голосуючих
акцій
призначено
виконуючого
обов’язки
генерального
директора
Товариства.Тетяну
З урахуванням
відчужених
акцій,
пакет власника ПАТ "БГП"
Козодерову
Миколаївну
з 04.04.2015
року.
складає
0% голосуючих
Товариства.
Пакет власника
акцій
ТоварисНаглядовою
радою АТ акцій
«ВО «КОНТІ»
03.04.2015
р. (протокол
№ 09/2015)
тва "фізичної
особи"
складав 0% голосуючих
акцій
Товариства.
З урахуприйнято
рішення
про призначення
Козодерової
Тетяни
Миколаївни
тимванням
придбаних
акцій
Товариства,
розмір
частки
"фізичної
особи"
склачасово виконуючою обов'язки генерального директора АТ «ВО «КОНТІ»,
дає 100%
голосуючих
Товариства.
строком
з 04.04.2015
р.акцій
до прийняття
загальними зборами акціонерів від3. Підпис:
Особа,
зазначена нижче,
підтверджує
достовірність
повідного
рішення
про призначення
нового
генерального
директора.інформації,
що
міститься
у
повідомленні,
та
визнає,
що
вона
несе
Загальний стаж роботи 21 рік, у тому числі на керівнихвідповідальпосадах ність згідно з законодавством. Директор ПрАТ "Менеджмент Технолод16
років; протягом останніх п'яти років працювала на посадах Фінансожіз" Фещенко Н.А. 08.04.2015 р.
вого директора, керівника Департаменту казначейських операцій, в АТ
«ВО «КОНТІ» з квітня 2014 року на посаді Фінансового директора. Часткою в Статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Заборони обіймати певні посади
та/або займатися певною діяльності немає.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Козодерова Т.М.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробів»
Річна інформація емітента
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Дрогобицький завод залiзобетонних виробів»; 05505495; Львівська обл.,
82103, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61; (03244) 21740,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: drogzbv.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма у формi товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудит-сервiс IНК», 13659226.
5. Інформація про загальні збори
Річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» проведені 05 березня 2014 року
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів - зал засідань
(2 поверх) приміщення адміністративного будинку публічного акціонерного
товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за адресою:
82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61. Річні загальні
збори акціонерів розпочато 05 березня 2014 року об 11-00 год.
Відповідно до рішення Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» від 15.01.2014 року
реєстрація здійснена реєстраційною комісією в особі: Пельтек Дмитра
Дмитровича – Голова реєстраційної комісії та Бичко Олега Ігоровича – Секретар реєстраційної комісії. Перелік акціонерів, які мають право на участь
у річних загальних зборах акціонерів складено ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 27 лютого 2014 року.
Голова реєстраційної комісії Пельтек Д.Д. зачитав протокол реєстраційної комісії про те, що реєстрація акціонерів здійснена згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів публічного
акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»
складеного депозитарієм - ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 27 лютого 2014 року, відповідно до якого загальна кількість осіб,
включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах акціонерів, складає 289 акціонерів. Реєстрація акціонерів
розпочалась 05 березня 2014 року о 10-30 год. і закінчилась 05 березня
2014 року об 11-00 год. згідно переліку акціонерів, які зареєструвались для
участі у річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» станом на 11-00 год.
05 березня 2014 року (на час закінчення реєстрації), для участі у загальних
зборах зареєструвались акціонери (їх представники), яким належить
8104768 штук простих іменних акцій публічного акціонерного товариства
«Дрогобицький завод залізобетонних виробів», що становить 99,63 % від
загальної кількості голосів, які мають право на участь у загальних зборах
акціонерів.
У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»,
загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків голосуючих акцій.
Згідно з результатами реєстрації, кворум загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних
виробів» наявний, річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного
товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» визнаються правомочними.
Відповідно до рішення Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» від 15.01.2014 року
головою загальних зборів акціонерів призначено Княжева Сергія Володимировича, секретарем – Бичко Олександру Богданівну.
Голова зборів повідомив про те, що письмові повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надіслано
кожному акціонеру персонально рекомендованою кореспонденцією, згідно
переліку акціонерів, складеному ПАТ «Національний депозитарій України»
станом на 29 січня 2014 року. Повідомлення про проведення загальних
зборів акціонерів опубліковане в офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 19
(1772) від 29.01.2014 року та на офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет.
На розгляд загальних зборів акціонерів винесено 8 питань. Звернень від
акціонерів про доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів
не зареєстровано.
Питання порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» та
затвердження регламенту загальних зборів та порядок голосування..
2. Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2013 рік,
визначення основних напрямків діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрого-

бицький завод залізобетонних виробів» за 2013 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства
«Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод
залізобетонних виробів».
5. Про результати фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2013
рік, затвердження річного звіту публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2013 рік, визначення порядку
покриття збитків публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод
залізобетонних виробів» за підсумками роботи у 2013 році.
6. Про затвердження вчинених у 2013 році значних правочинів та попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вчинюватись публічним
акціонерним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у
2014 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» та обрання членів Наглядової ради.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної
комісії публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» та обрання членів ревізійної комісії.
1. По п.1 порядку денного: голова зборів запропонував обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб а саме: Лісоцький Андрій Романович, Лаганяк
Марія Миколаївна, Тріщ Ліда Михайлівна. Інших пропозицій не поступало.
Було запропоновано затвердити регламент зборів та порядок голосування:
голосування проводити за принципом «одна акція – один голос» відкритим
голосуванням за допомогою бюлетенів шляхом підрахунку голосів «за»,
«проти», «утримався».
Результати голосування:
«За» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили: обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб а саме: Лісоцький Андрій Романович, Лаганяк Марія Миколаївна, Тріщ Ліда Михайлівна. Затвердити регламент зборів та порядок голосування: голосування проводити за принципом «одна акція – один голос» відкритим
голосуванням за допомогою бюлетенів шляхом підрахунку голосів
«за», «проти», «утримався».
2. По п. 2 порядку денного: слухали голову Правління публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», який
ознайомив присутніх зі звітом Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2013 рік та з основними напрямками діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2014
році.
Запропоновано: затвердити звіт Правління про господарськофінансову діяльність за 2013 рік та основні напрямки діяльності публічного
акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у
2014 році.
Результати голосування:
«За» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили: затвердити звіт Правління про господарсько-фінансову
діяльність за 2013 рік та основні напрямки діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»
у 2014 році.
3. По п.3 порядку денного: слухали голову Наглядової ради – представника юридичної особи ТОВ «Львівський бетон» Княжева Сергія Володимировича, який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради за 2013
рік та запропонував роботу Правління за 2013 рік вважати задовільною.
Запропоновано: затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік та роботу
Правління за 2013 рік вважати задовільною.
Результати голосування:
«За» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік та роботу
Правління за 2013 рік вважати задовільною.
4. По п.4 порядку денного: слухали звіт про роботу Ревізійної комісії за
2013 рік та висновки ревізійної комісії за 2013 рік, відповідно до якого облік
на підприємстві ведеться у відповідності до чинних нормативних актів, в
процесі проведених перевірок порушень не виявлено. Було проведено незалежну аудиторську перевірку. Відповідно до аудиторського висновку, порушень щодо складання бухгалтерського звіту та балансу не виявлено.
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Запропоновано: звіт та висновки Ревізійної комісії про результати
фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік затвердити.
Результати голосування:
«За» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили: звіт та висновки Ревізійної комісії про результати
фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік затвердити.
5. По п.5 порядку денного: головний бухгалтер підприємства Бичко
Олександра Богданівна ознайомила акціонерів з результатами фінансовогосподарської діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2013 рік, основними статтями балансу підприємства за 2013 рік та з річним фінансовим звітом підприємства за
2013 рік. У 2013 році публічне акціонерне товариство «Дрогобицький завод
залізобетонних виробів» працювало збитково, збитки становлять 525 тис.
грн.
Запропоновано: річний фінансовий звіт та баланс публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2013 рік
затвердити. Збитки отримані підприємством за підсумками роботи у 2013
році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
Результати голосування:
«За» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили: річний фінансовий звіт та баланс публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за
2013 рік затвердити. Збитки отримані підприємством за підсумками
роботи у 2013 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
6. По п.6 порядку денного: слухали голову Правління публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».
Запропоновано: затвердити вчинені у 2013 році значні правочини та попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятись публічним акціонерним
товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» протягом не
більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких
пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю публічного акціонерного
товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», з граничною вартістю 10 млн. грн., в тому числі відчуження майна публічного акціонерного
товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», отримання та погашення публічним акціонерним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» кредитів, позик, надання майна підприємству в заставу.
Результати голосування:
«За» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили: затвердити вчинені у 2013 році значні правочини та попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятись публічним акціонерним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»
протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення,
характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», з граничною вартістю 10 млн. грн.., в тому числі відчуження майна публічного акціонерного товариства «Дрогобицький
завод залізобетонних виробів», отримання та погашення публічним
акціонерним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» кредитів, позик, надання майна підприємству в заставу.
7. По п.7 порядку денного: слухали голову загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних
виробів».
Запропоновано: прийняти рішення про припинення повноважень Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод
залізобетонних виробів»: ТзОВ «Львівський бетон», Дубаса Ігоря Івановича
та обрати нових членів Наглядової ради публічного акціонерного товари-

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ»

(код ЄДРПОУ 03562224), що знаходиться за адресою : 69096,
Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5
Повідомляє про внесення змін до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27» квітня 2015 року об
15.00 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5, приймальня.
За пропозицією акціонера ТОВ «Інтекрконтракт», що є власником 43,65
% голосів, порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ
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ства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»: ТзОВ «Львівський бетон» Лісоцького Андрія Романовича.
Результати голосування:
«За» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили: припинити повноваження Наглядової ради публічного
акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»: ТзОВ «Львівський бетон», Дубаса Ігоря Івановича та обрати нових членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства
«Дрогобицький завод залізобетонних виробів»: ТзОВ «Львівський бетон» Лісоцького Андрія Романовича.
8. По п.8 порядку денного: слухали голову загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних
виробів».
Запропоновано: прийняти рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»: Лютого Василя Івановича – голови Ревізійної
комісії, Крутого Романа Анатолійовича – члена Ревізійної комісії, Андрусіва
Сергія Васильовича – члена Ревізійної комісії та обрати Ревізором публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» – Ільчиняк Віру Олексіївну.
Результати голосування:
«За» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили: припинити повноваження членів ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»: Лютого Василя Івановича – голови Ревізійної комісії,
Крутого Романа Анатолійовича – члена Ревізійної комісії, Андрусіва
Сергія Васильовича – члена Ревізійної комісії та обрати Ревізором публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» – Ільчиняк Віру Олексіївну.
6. Інформація про дивіденди.
Дивіденди за звітний рік і рік, що передував звітному не нараховувались.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
12804
13714
Основні засоби (за залишковою вартістю)
6324
6634
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1834
2332
Сумарна дебіторська заборгованість
98
57
Грошові кошти та їх еквіваленти
172
14
Власний капітал
2463
3228
Статутний капітал
2034
2034
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
423
1188
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
10341
10486
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0.094
-0.063
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.094
-0.063
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
8134862
8134862
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
9. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Голова правління Княжев Сергій Володимирович. 07.04.2015 р.
«ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ» доповнено новим питанням:
7. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ»
Акціонери Товариства можуть отримати інформацію, ознайомитися з
відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗХБОТ», за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Гребельна, буд. 5, приймальня, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з
14.00 до 16.00 годині. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Лебедєва Ніна Йосипівна, телефон для довідок:
(061) 279-02-72.
Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати оригінали документів, що посвічують особу ті підтверджують її повноваження (паспорт, довіреність, тощо), оформлені згідно чинного законодавства України.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Сільгосптехніка» (код за ЄДРПОУ: 03743629, міс-

цезнаходження: 78700, Івано-Франківська область, смт.Верховина,
вул.Франка,109) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів
ПрАТ «Сільгосптехніка» відбудуться 15 травня 2015 року о 10 годині в залі урочистих подій за адресою: Івано-Франківська обл.,
смт. Верховина, вул.І.Франка,109. Реєстрація акціонерів з 9-00 год.
до 10-00 год. за тією ж адресою.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт директора товариства про роботу за 2014 рік та затвердження звіту.
3. Звіт ревізора та затвердження звіту та висновків ревізора за
2014 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік
та розподіл прибутків (збитків) за 2014 рік.
5. Вибори нових органів управління ПрАТ «Сільгосптехніка».
Для участі у зборах учасники повинні пред’явити: документ, що засвідчує особу (паспорт); представники – документ на право участі у
зборах та документ, що засвідчує особу. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 08 травня
2015 р. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку
денного згальних зборів у робочі дні за місцезнаходженням товариства. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з
документами, є Дубінський А.Г. Контактний телефон: 03432-21505.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника
Період
2013р.
2014р.
Усього активів
577,4
543,2
Основні засоби
418,0
418,0
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
63,9
Сумарна дебіторська заборгованість
25,2
34,1
Грошові кошти та їх еквіваленти
5,9
26,7
Нерозподілений прибуток
-65,4
-50,4
Власний капітал
403,0
418,0
Статутний капітал
91,7
91,7
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
174,4
125,2
Чистий прибуток (збиток)
-56,1
15,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
366934 366934
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
7
8

Річна інформація ПАТ «УкрНДІРА» за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Український науководослiдний iнститут радiоапаратури, 14308090, м. Київ, Подiльський,
04080, м. Київ, вул. Вiкентiя Хвойки, 15/15, корп. 55; (044)4255270.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: ukrniira.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «СЕРВIС-АУДИТ», 32205930.
5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів відбулися 24.04.2014 р.
Порядок денний: 1. Звіт Генерального директора, ревізійної комісії
та наглядової ради про науково-виробничу та фінансову діяльність у
2013 році. 2 Затвердження звіту Генерального директора, ревізійної
комісії та наглядової ради за 2013 рік та напрямків діяльності у 2014
році. 3. Затвердження рішення про розподіл прибутку, одержаного за
2013 р., та проекту прибутку за 2014 р. 4. Затвердження рішення про
припинення повноважень ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІРА». 5. Обрання ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІРА». 6. Затвердження нової редакції статуту ПАТ «УкрНДІРА».
6. Інформація про дивіденди. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення дивiденди не нараховувати та не виплачувати.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
Найменування показника
Період
звіт- поперений
дній
Усього активів
16524 19505
Основні засоби (за залишковою вартістю)
4412
4010
Довгострокові фінансові інвестиції
2508
1008
Запаси
7464
6505
Сумарна дебіторська заборгованість
203
614
Грошові кошти та їх еквіваленти
551
5617
Власний капітал
12193 13365
Статутний капітал
335
335
Нерозподілений прибуток (непокритий
11774 12946
збиток)
Довгострокові зобов'язання
36
0
Поточні зобов'язання
4295
6140
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Генеральний директор

Колесник Микола Iванович

Приватне акціонерне товариство «Харківський завод електротехнічного обладнання»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Харківський завод електротехнічного обладнання»
2. Код за ЄДРПОУ: 01056741
3. Місцезнаходження: 61093, м. Харків, вул. Рилєєва, буд. 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 724 48-75 (057) 724 48-75
5. Електронна поштова адреса: hzeo@promzem.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
Рiшенням загальних зборiв ПрАТ «ХЗЕО» (Протокол № 07-04/15 вiд
«07» квiтня 2015 року) у зв’язку з закiнченням строку повноважень припинено повноваження члена ревізійної комісії Мiрошника Сергiя Миколайовича, згоду на розкриття персональних даних не дав. Посаду члена ревiзiйної
комiсiї ПрАТ «ХЗЕО» займав протягом 3-х рокiв. Частка в статутному
капiталi ПрАТ «ХЗЕО» - 0%. Пiдстава припинення повноваження –
закiнчення строку повноважень.
Рiшенням загальних зборiв ПрАТ «ХЗЕО» (Протокол № 07-04/15 вiд
«07» квiтня 2015 року) у зв’язку з закiнченням строку повноважень припи-

нено повноваження члена ревізійної комісії ПрАТ «Фiрма «АДВ». Посаду
члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ХЗЕО» займав протягом 3-х рокiв. Частка в
статутному капiталi ПрАТ «ХЗЕО» - 0%. Пiдстава припинення повноваження – закiнчення строку повноважень.
Рiшенням загальних зборiв ПрАТ «ХЗЕО» (Протокол № 07-04/15 вiд
«07» квiтня 2015 року) обрано на посаду члена ревізійної комісії ПрАТ
«ХЗЕО» Мiрошника Сергiя Миколайович термiном на три роки, згоду на
розкриття персональних даних не дав. Частка в статутному капiталi ПрАТ
«ХЗЕО» - 0%. Судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава
обрання – рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ХЗЕО». Протягом
останiйх п’яти рокiв обiймав наступнi посади - директор ТОВ «Гостиний
двiр», директор ТОВ «Зiппер».
Рiшенням загальних зборiв ПрАТ «ХЗЕО» (Протокол № 07-04/15 вiд
«07» квiтня 2015 року) обрано на посаду члена ревізійної комісії ПрАТ
«ХЗЕО» Гавриленко Наталiю Миколаївну термiном на три роки, згоду
на розкриття персональних даних не дала. Частка в статутному
капiталi ПрАТ «ХЗЕО» - 0%. Судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава обрання – рiшення загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ «ХЗЕО».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор Ящинський Павло Анатолiйович, 07.04.2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ»

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства згідно до Статуту: 83001, м. Донецьк,
вул. Артема, буд. 63.
Фактичне тимчасове місцезнаходження товариства: 04053, м. Київ,
вул. Обсерваторна, буд. 10.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2015 року, о
16:00, офіс ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 10.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: 28 квітня 2015 року з 15:00 до 15:45.
Для реєстрації необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність
на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 22 квітня 2015 року (станом на 24 годину
за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком
денним:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, затвердження порядку голосування на зборах, регламенту зборів.
2. Затвердження висновків аудиторської фірми про результати перевірки річної фінансової звітності Банку за 2014 рік.
3. Затвердження висновків ревізійної комісії про перевірку фінансовогосподарської діяльності Банку за результатами фінансового 2014 року.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради,
звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Банку про фінансово-господарську
діяльність Банку у 2014 році.
5. Затвердження річного звіту Банку за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, порядку (покриття) збитків.
7. Затвердження розміру, строку та порядку виплати дивідендів за результатами діяльності Банку у 2014 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Банку у 2015 році.
9. Затвердження положень Банку: «Про загальні збори», «Про спостережну раду», «Про ревізійну комісію», «Про правління», «Кодекс корпоративного управління».
10. Припинення повноважень (звільнення) Голови та Членів Спостережної Ради.
11. Обрання (призначення) Голови та Членів Спостережної Ради. Встановлення розміру винагороди Голові та Членам Спостережної Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів/трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Спостережної Ради.
Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів)
з Головою та Членами Спостережної Ради.
12. Припинення повноважень (звільнення) Голови та Членів Ревізійної
комісії.
13. Обрання (призначення) Голови та Членів Ревізійної комісії. Встановлення розміру винагороди Голові та Членам Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та
Членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та Членами Ревізійної комісії.

Порядок ознайомлення акціонерів з проектами рішень з питань порядку
денного, з матеріалами/документами, з якими вони можуть ознайомитися
під час підготовки до загальних зборів: Ознайомитись з проектами рішень з
питань порядку денного, з матеріалами/документами можливо за адресою:
04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 10, ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», управління цінних паперів, у період з 13 квітня 2015р. по 27 квітня 2015р., у всі дні,
крім суботи та неділі, з 9:00 до 17:00; 28 квітня 2015р. - з 9:00 до 15:45.
Контактна особа товариства з питань ознайомлення акціонерів з документами – начальник управління цінних паперів Полякова Тетяна Миколаївна.
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – голова правління Фомичова Валерія Владиславівна.
Адреса для надання пропозицій: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна,
буд. 10, ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».
Телефон для довідок: (044) 272-13-98.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»:
Найменування показника
Період
Звітний, Поперетис.грн.
дній,
тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти
121320
436870
Торгові цінні папери
233824
155039
Інші фінансові активи, що обліковуються за
53589
справедливою вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках за вирахуванням резерву
15832
421636
Кредити та заборгованість клієнтів за вирахуван980329
810196
ням резерву
Цінні папери на продаж та до погашення за
29625
23498
вирахуванням резерву
Дебіторська заборгованість щодо поточного
71
67
податку на прибутку
Основні засоби та нематеріальні активи
59 689
61452
Інші активи за вирахуванням резерву
281512
189632
Усього активів
1775791 2098390
Кошти банків, юридичних та фізичних осіб
1462361 1668430
Боргові цінні папери, емітовані банком
84038
Субординований борг
110000
110000
Інші залучені кошти
35021
Інші зобов’язання, резерви за зобов’язаннями
9065
7678
Усього зобов’язань
1581426 1905167
Статутний капітал
198843
198843
Емісійні різниці
1049
1049
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(12304)
(13387)
Резерви та інші фонди банку
6777
6718
Усього власного капіталу
194365
193223
Середньорічна кількість простих та привілейова- 17724100 17724100
них акцій (шт.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,06
0,07
просту акцію (грн.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
323
343
Правління ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».

Приватне акціонерне товариство «ЧЕРНІГІВТУРИСТ»
Шановний акціонере !
Приватне акціонерне товариство «ЧЕРНІГІВТУРИСТ», код
ЄДРПОУ 14221225, місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Шевченка,
103 повідомляє про скликання річних Загальних зборів, що відбудуться 15 травня 2015 року за адресою :м. Чернігів, вул. Шевченка,103, готель «Брянськ» приміщення кабінету Голови Правління Товариства. Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11 год.
45 хв.
Початок зборів о 12 год. 00 хв.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «Чернігівтурист».
2. Про порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «Чернігівтурист».
3. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів
ПрАТ «Чернігівтурист».
4. Про затвердження річного звіту ПрАТ «Чернігівтурист».
5. Про порядок розподілу чистого прибутку і збитків ПрАТ «Чернігівтурист» за фінансовими результатами 2014 року, затвердження строку, порядку виплати дивідендів та покриття збитків.
6. Про звіт Наглядової ради ПрАТ «Чернігівтурист».
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7. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Чернігівтурист».
8. Про звіт Правління ПрАТ «Чернігівтурист».
9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану «Чернігівтурист» на 2015 рік.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії
ПрАТ «Чернігівтурист».
11. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Чернігівтурист».
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних
зборах, складається станом на 11 травня 2015 року.
Для участі у Загальних зборах представникам акціонера при собі
необхідно мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами
законодавства.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися за адресою, Україна, м. Чернігів,
вул. Шевченка,103, готель «Брянськ», приміщення кабінету голови
правління в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 по 16.00, до
дати проведення річних Загальних зборів, а в день проведення річних
Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Купрієнко
Олена Анатоліївна — інспектор з кадрів ПрАТ «Чернігівтурист»,
тел. (04622) 3-81-56.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2014 рік (тис. грн.):
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
2192
7952
Основні засоби
4576
4573
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
47
63
Сумарна дебіторська заборгованість
71
75
Грошові кошти та їх еквіваленти
227
205
Нерозподілений прибуток
27
133
Власний капітал
2092
2192

Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

1928
100
20
192800
-

1928
95
131
192800
-

-

-

25
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Кременчуцька міська рада Полтавської області
Додаток 43
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 8 розділу III)
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Секретар міської ради __________
В.М. ІВКО
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
М. П.
____________
(дата)
Річна інформація емітента облігацій місцевих позик
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Кременчуцька міська рада Полтавської області
2. Код за ЄДРПОУ
24388300
3. Місцезнаходження
Полтавська обл., Автозаводський р-н, 39600, м. Кременчук, площа Перемоги, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та факс
(0536) 73-00-34, (0536)73-00-54
5. Електронна поштова адреса
gor@kremen.gov.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній
07.04.2015
інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна
Відомості НКЦПФР № 68
09.04.2015
інформація
(номер та найменування офіційного
(дата)
опублікована у
друкованого видання)
3. Річна інформація
www.kremen.gov.ua в мережі
08.04.2015
розміщена на сторінці
(адреса сторінки)
Інтернет
(дата)
ІІІ. Інформація щодо облігацій місцевих позик
1. Інформація щодо всіх випусків облігацій місцевих позик (дата реєстрації випуску, номер свідоцтва про реєстрацію випуску, термін обігу облігацій місцевих позик).
Дата реєстрації випуску 14 серпня 2012 року, свідоцтво
№6/1-І-2012, термін обігу 36 міс.
2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення
облігацій місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій місцевих позик).
Метою використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій, є розвиток міського електротранспорту (закупівля тролейбусів).
3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик та сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик.
Кількість розміщених облігацій 5000 (п’ять тисяч )штук, сума

коштів, отриманих від розміщення 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.
4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення
облігацій місцевих позик.
25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень направлено на
розвиток міського електротранспорту (закупівля тролейбусів)
5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення облігацій
місцевих позик.
Погашення облігацій внутрішньої місцевої позики буде здійснюватись грошовими коштами в національній валюті
6. Інформація щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація
щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах.
Облігації розміщені на внутрішньому ринку України без залучення організатора торгівлі
На зовнішніх ринках облігації не розміщувались
Процедура лістингу не здійснювалась
Процедура делістингу не здійснювалась
7. Проценти та сума доходу, що виплачені за облігаціями місцевих позик.
Доходність по облігаціям складає 14%. Виплата доходу була
здійснена 09.09. 2014 року у сумі 3 500 000 (три мільйони п п’ятсот
тисяч) гривень.
8. Проценти та сума доходу, що не виплачені за облігаціями місцевих
позик.
За 2015 рік повинно бути виплачено 14% доходу, що складає
3 500 000 (три мільйони п’ятсот тисяч) гривень
9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми коштів,
яка буде спрямована на погашення облігацій місцевих позик.
Виплата доходів по облігаціям внутрішньої місцевої позики буде
здійснюватись із загального фонду міського бюджету. Погашення
облігацій внутрішньої місцевої позики буде здійснюватись за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду
міського бюджету (бюджету розвитку). Сума планових надходжень
до загального фонду міського бюджету (з урахуванням трансфертів) станом на 01.04. 2015 року затверджена в сумі 1 195 590 900,00
(один мільярд сто дев’яносто п’ять мільйонів п’ятсот дев’яносто
тисяч дев’ятсот ) гривень. На виплату доходу по облігаціям буде
направлено 3 500 000 (три мільйони п’ятсот тисяч) гривень. На погашення облігацій внутрішньої місцевої позики буде направлено
25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.
10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик.
Відповідно до проспекту емісії облігації не погашались.
11. Кількість непогашених облігацій та сума, на яку не погашено облігації місцевих позик.
Відповідно до проспекту емісії облігації не погашались.
12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за
останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВIРАЛАЙФ»
Річна інформація емітента
за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- «Страхова компанія «ВIРАЛАЙФ»,
ня, міжміський код та телефон
34578063, 01042, м. Київ, бульвар
емітента
Марії Приймаченко, 1/27, оф.507,
(044) 2854128

2. Дата розкриття повного тексту 08.04.2015р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки
www.veralife.com.ua
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Приватне
акціонерне
товариство
«Виробничо-комерційна фірма «АС» (код за

ЄДРПОУ 19026153). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044)481-26-58. Електронна поштова адреса – as@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://as.pat.ua.
Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.
2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 07.04.15р., в зв’язку з закінченням терміну повноважень, відбулися наступні зміни в складі посадових
осіб:
2.1. Припинені повноваження членів наглядової ради, які перебували
на посаді 3 роки:- Державної акціонерної холдингової компанії «Артем»
(код ЄДРПОУ 14307699), володіє часткою в статутному капіталі –
51,00000%; – Грищенко Марини Анатоліївни, володiє часткою в статутному капiталi – 0,00005%; - Полуектова Генадія Олексійовича, володiє часткою в статутному капiталi – 0,00005%;
2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: - Державна
акціонерна холдингова компанія «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699), володіє часткою в статутному капіталі – 51,00000%; - Грищенко Марина Анатоліївна, володiє часткою в статутному капiталi – 0,00005%, інші посади,
які обіймала протягом останніх 5 років – віце-президент ДАХК «Артем»;
- Кострицький Володимир Віталійович, часткою в статутному капіталі не
володіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – прокуратура
Херсонської обл., заступник прокурора області, прокурор області; Генеральна прокуратура України, начальник відділу, заступник начальника
управління.
Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних
даних.
3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Голова правління Климчук О.М., 07.04.15р.

Приватне Чернiгiвське обласне
акціонерне товариство по туризму
та екскурсіях «Чернiгiвтурист»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента
Приватне Чернiгiвське обласне
акціонерне товариство
по туризму та екскурсіях
«Чернiгiвтурист»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14221225
емітента
3. Місцезнаходження емітента
14027 м. Чернiгiв
вул. Шевченка, 103
4. Міжміський код, телефон та факс (04622) 3-06-82 (04622) 3-06-82
емітента
5. Електронна поштова адреса
hotel@turist.cn.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі
www.chernigivturist.nr-avers.com.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про зміну складу
посадових осіб емітента
Посадова особа Голова правління Ребенок Петро Григорович (паспорт: серія НК номер 570571 виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвський області 24.11.1998) у зв'язку з закінченням терміну
дії Контракту від 04.04.2014 р. (набуття повноважень відбулось
07.04.2014р.) подовжено термін дії повноважень з 08.04.2015р. постановою Наглядової ради (№ ПР-51-1 від 06.04.2015р.) терміном на
3 роки. Часткою в статутному капiталi емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: директор Чернiгiвського фiлiала ЗАТ
«Український страховий дім», торгівельний представник Дочірнього
підприємства «Конрiл».
Голова правління ____________ Ребенок Петро Григорович

новини
Индексу УБ во вторник удалось вернуться
в «зеленую зону», ПФТС продолжает
снижение

Фондовые индексы Украины по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индекс «Украинской
биржи» (УБ) повысился на 0,1% - до 1037,85 пункта, индекс ПФТС просел на 0,78% - до 420,48 пункта.
Объем торгов на УБ составил 28,8 млн грн, в том числе акциями – 14,059 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 136,853 млн грн, в том
числе акциями – 486,5 тыс. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,44% - до 143,925 млрд грн.
На УБ наиболее сильно подорожали акции Крюковского вагоностроительного завода (+4,81%), «Донбасс
энерго» (+1,93%), Райффайзен Банка Аваль (+2,21%).
Худшие результаты зафиксированы по бумагам Енакиевского метзавода (-5,72%), Алчевского меткомбината
(-3,65%), Авдеевского коксохимического завода (-3,5%),
«Укрнафты» (-1,65%).
На ПФТС наиболее упали в стоимости акции «Захид
энерго» (-6,96%), Харцызского трубного завода (-5,98%),
Енакиевского металлургического завода (-2,79%), «Укр
нафты» (-2,63%).
Тройку лидеров роста составили бумаги Стахановского вагоностроительного завода (+4,63%), Ясиновского
коксохимзавода (+4,2%), Алчевского меткомбината
(+1,49%).
36

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во
вторник по состоянию на 16:15 снизился на 0,19% - до
287,37 пункта при объеме торгов 1,3 млн злотых
(8,06 млн грн).
Среди индексных акций подешевели бумаги KSG
AGRO S.A. (-8,99%), «Агротона» (-2,61%), «Кернела»
(-1,35%), Coal Energy (-1,56%), подорожали - «Милкиленда» (+1,75%), «Астарты» (+0,51%).

Розничные продажи в еврозоне в феврале
уменьшились на 0,2%, как и ожидалось

Розничные продажи в еврозоне в феврале 2015 года
уменьшились на 0,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).
Повышение розничных продаж относительно февраля 2014 года составило 3%.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение первого показателя на 0,2% и повышение второго на 2,8%.
Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи выросли на 0,9% по сравнению с декабрем
и на 3,2% относительно января прошлого года. Ранее
сообщалось о повышении показателей соответственно
на 1,1% и 3,7%.
Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в еврозоне в феврале снизились на 0,8% по
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сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1% относительно того же месяца 2014 года.
Розничные продажи непродовольственных товаров
выросли соответственно на 0,1% и 4,3%.
В Германии, крупнейшей экономике еврозоны, розничные продажи уменьшились в позапрошлом месяце
на 0,5% относительно января и выросли на 3,6% в годовом выражении.
Во Франции розничные продажи не изменились по
сравнению с предыдущим месяцем и подскочили на
3,9% относительно февраля прошлого года.

Нефть дешевеет на данных API о запасах,
Brent опустилась до $58,22

Цены на нефть падают в среду после резкого роста в
предыдущие две сессии, благодаря которому контракты
на WTI достигли максимума с начала года. Инвесторов
обеспокоили обнародованные ночью данные Американского нефтяного института (API) о товарных запасах топлива в США, пишет MarketWatch.
Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже
ICE Futures к 8:40 МСК упали в цене на $0,88 (1,49%) - до
$58,22 за баррель. Предыдущую сессию контракт завершил
на отметке $59,1 за баррель, прибавив $0,98 (1,69%).
Котировка фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX)
опустилась к этому времени на $1 (1,85%) - до $52,98 за
баррель. Накануне WTI подорожала на $1,84 (3,53%) до $53,98 за баррель, максимума с 30 декабря.
За понедельник и вторник нефть WTI подскочила почти на 10%, Brent - на 7,6%.
По данным API, товарные запасы нефти в США взлетели на 12,2 млн баррелей на прошлой неделе.
Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, ожидают роста запасов нефти в США на 3,4 млн баррелей.
Данные министерства энергетики США будут обнародованы в 17:30 МСК в среду.
Аналитики Goldman Sachs отмечают, что снижение
числа буровых установок в эксплуатации в США - хотя
оно и идет более быстрыми темпами, чем ожидалось, является недостаточным для уравновешивания спроса
и предложения в 2016 году. По их оценкам, цены на
нефть «должны оставаться низкими в течение более
длительного периода», чтобы обеспечить устойчивое
ослабление роста объемов добычи в США.
«В связи с этим мы повторяем свой прогноз низких
цен в 2015 году с лишь постепенным восстановлением к
концу года», - говорится в обзоре экспертов Goldman
Sachs. На 2016 год они прогнозируют цену WTI на уровне $65 за баррель.

Число открытых вакансий в США в феврале увеличилось до максимума за 14 лет

Количество открытых вакансий в США в феврале 2015
года увеличилось до максимального уровня за 14 лет,
сообщает агентство Bloomberg.
Эти данные указывают на то, что американский рынок
труда остается гибким, несмотря на общее ослабление
экономики страны, отмечают эксперты.
Согласно данным министерства труда США, количество открытых вакансий в феврале увеличилось на

168 тыс. - до 5,13 млн, максимального уровня с января
2001 года.
При этом объемы найма замедлились, а число уволившихся американцев сократилось.
Рост количества вакансий и уменьшение числа увольнений говорят о том, что американские компании оптимистично оценивают перспективы экономики США и
ожидают усиления ее роста в ближайшие месяцы, а также увеличения объемов найма, полагают аналитики.
Рост занятости в США в марте был худшим за 15 месяцев - 126 тыс. новых рабочих мест. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя на 245 тыс., при этом самый слабый прогноз
составлял 179 тыс. Безработица осталась на уровне
5,5%, который является минимальным почти за семь
лет.
Данные о росте числа вакансий «являются одним из
сигналов того, что рынок труда является сильным», отметил старший экономист по рынкам США RBC Capital
Markets LLC в Нью-Йорке Джейкоб Обина.
«Показатели вакансий продолжают бить рекорды в
рамках нынешнего цикла. Это кое-что говорит о намерениях работодателей», - добавил эксперт.
Порядка 2,69 млн американцев уволились с работы в
феврале против 2,78 млн человек месяцем ранее.
Процент уволившихся сократился до 1,9% с 2%.
Количество людей, получивших работу в феврале, сократилось до 4,92 млн с 4,99 млн в январе.

Курс евро к доллару США растет в среду,
иена дорожает на итогах заседания
Банка Японии

Курс евро к доллару США растет в среду, иена дорожает, сообщает агентство Bloomberg.
Рынок ждет публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая получить новые сигналы о том, как скоро Центробанк намерен приступить к подъему базовой ставки. По
итогам мартовского заседания американский ЦБ заявил
о сигналах ослабления темпов экономического подъема
в США.
Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), прошедшего 17-18 марта, будет обнародован в среду в 21:00 МСК.
Ранее на этой неделе президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Деннис Локхарт выразил
мнение, что Федрезерву следовало бы поднять ставку
не ранее июльского заседания.
«Я склоняюсь к подъему ставки на июльском или сентябрьском заседании, но не на июньском, - заявил он. - К
этому времени у нас будет больше данных, и мы дадим
экономике чуть больше времени, чтобы доказать, что
первый квартал этого года был аномальным».
Тем временем, глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота заявил во вторник, что Федрезерву следует
«быть исключительно терпеливым в плане сокращения
объемов стимулирования» и подъем ставки в этом году
стал бы «ошибкой».
Курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов до
$1,0848 по сравнению с $1,0814 по итогам предыдущей
сессии.
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Иена дорожает на фоне итогов заседания Банка Японии, по итогам которого Центробанк не стал менять курс
денежно-кредитной политики, отметив тем самым вторую годовщину действующей программы стимулирования.
Как говорится в сообщении ЦБ, сохранена цель увеличения денежной базы на 80 трлн иен ($660 млрд) в
год. Таким образом, Банк Японии продолжит реализацию рекордных программ стимулирования, призванных
восстановить инфляцию в стране до целевых 2%, но не
будет расширять их.
«Если Банк Японии примет решение о наращивании
стимулирования, это произойдет после появления дополнительных данных о том, что происходит в экономике страны, - отмечает аналитик IG Australia в Мельбурне
Крис Уэстон. - Японский ЦБ, вероятно, доволен замедлением темпов ослабления иены».
Курс доллара США к иене опустился в ходе торгов до
119,84 иены против 120,28 иены накануне, пара евро/
иена торгуется на уровне 130 иен по сравнению с
130,07 иены по итогам предыдущей сессии.

ЕЦБ выкупил запланированный объем
активов в первый месяц действия QE

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в марте
2015 года достиг целевого показателя объема выкупа
активов в рамках программы количественного смягчения (QE), составляющего 60 млрд евро.
Как говорится в сообщении ЕЦБ, в течение первого
месяца действия QE Европейский Центробанк выкупил
государственные облигации, а также бумаги наднациональных эмитентов на общую сумму 47,4 млрд евро и
заполнил оставшуюся часть квоты приобретением ипотечных бондов и ценных бумаг, обеспеченных активами
(ABS).
Средний срок обращения госбумаг и облигаций наднациональных эмитентов, выкупленных Европейским
ЦБ в марте, составил 8,56 года.
Глава ЕЦБ Марио Драги по итогам состоявшегося
23 марта заседания ЕЦБ выразил уверенность в том,
что Центробанк сможет достичь целевого показателя QE
в марте, несмотря на то, что выкуп гособлигаций стартовал лишь 9 марта.
Согласно сообщению ЕЦБ, в прошлом месяце Центробанк направил 11,1 млрд евро на выкуп германских
бондов - это максимальная сумма для стран региона.
Наименьшая сумма была потрачена на приобретение
гособлигаций Мальты - 5 млн евро.
Объем выкупа французских госбумаг составил
8,75 млрд евро, итальянских - 7,6 млрд евро, испанских - 5,44 млрд евро, нидерландских - 2,49 млрд евро,
португальских - 1,07 млрд евро.
Средний срок обращения выкупленных Центробанком
германских бондов составил 8,12 года, французских 8,22 года, испанских - 11,66 года, итальянских 9,07 года.
По данным на 3 апреля, ЕЦБ выкупил в общей сложности госбумаги на сумму 52,5 млрд евро, ABS - на
4,89 млрд евро, ипотечные бумаги - на 64,7 млрд евро.
Котировки облигаций Португалии, Италии и Испании
поднимаются в среду. Доходность десятилетних порту38

гальских бондов снизилась на 8 базисных пунктов (б.п.)
- до 1,63%, итальянских - на 6 б.п., до 1,24%, испанских
- на 4 б.п., до 1,18% годовых.
Доходность германских бумаг опустилась на 1 б.п. - до
0,19%.

МВФ предупреждает о вероятном
замедлении темпов роста в развитых
странах и emerging markets

Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает, что большинству из крупнейших мировых экономик следует быть готовыми к длительному периоду низких темпов роста, пишет газета Financial Times.
Это, как ожидается, затруднит сокращение развитыми
государствами уровней долга.
Согласно аналитическому резюме обзора мировой
экономики (World Economic Outlook Update, WEO), подготовленного МВФ, потенциальные темпы роста объема
ВВП в развитых странах в период с 2015 по 2020 гг. оцениваются фондом в 1,6% в год.
Это выше средних темпов экономического подъема за
последние семь лет, но существенно ниже докризисных
темпов роста, составлявших в среднем 2,25% в год.
Ослабление подъема в государствах emerging markets,
как ожидается, будет более значительным. В следующие
пять лет средние темпы экономического роста в развивающихся странах замедлятся до 5,2% по сравнению с
6,5% в период с 2008 по 2014 гг., прогнозируют в МВФ.
Китай, как ожидается, столкнется с резким сокращением потенциала роста экономики, пытаясь изменить баланс экономики от инвестиций к потреблению.
Ослабление темпов экономического роста будет
иметь негативные последствия для развитых государств,
которым станет сложнее сокращать уровни долга, накопленного в период кризиса.
Для emerging markets это повлечет за собой сложности в восстановлении профицитов бюджета, которые
очень важны для государств в периоды экономических
спадов, поскольку позволяют им наращивать госрасходы и снижать налоги, отмечают в МВФ.
Помимо этого, ослабление экономического подъема
будет иметь последствия для мировых центробанков, у
которых останется меньше возможностей для смягчения
кредитно-денежной политики в случае будущих кризисов.
МВФ, который на следующей неделе проведет весенние встречи в Вашингтоне совместно со Всемирным
банком, призывает мировых лидеров принять меры для
увеличения потенциала роста экономики.
По мнению экспертов фонда, правительствам наиболее развитых стран следует поддержать инвестиционные расходы, которые, вероятно, останутся ниже докризисных уровней, несмотря на продолжающийся
экономический подъем в мире.
Фонд также призывает страны emerging markets к реализации структурных реформ, в том числе улучшения
условий ведения бизнеса и снятия барьеров для инвестиций в инфраструктуру.
При подготовке раздела «Новости» использованы
материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

№68, 9 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
АТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ТОВ
ЗАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ВАТ
ПАТ
ПАТ
ЗАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ТОВ
ТОВ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ТОВ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ»
АГРОХІМ-СЕРВІС
АКБ КАПІТАЛ
АРТЕМПОЛІМЕР
БАЛАБАЄВ В’ЯЧЕСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ
БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
БАНК АВАНГАРД
БАНК ВЕЛЕС
БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР
БЕРТІ
БІАС
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР
ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ»
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АС»
ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ
ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ
ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ
ГОТЕЛЬ «МИР»
ГУСЯТИНГАЗ
ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ
ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ
ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ
ЕЛІТЛАЙН
ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ
ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ
ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ХУТІР ЯСНИЙ
ІНВЕСТОР
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СОРТНАСІННЄОВОЧ
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА
КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ
КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
КОМПАНІЯ «БАСТІОН»
КОМПАНІЯ БАРВІНОК
КОМУНКОМПЛЕКТ
КОРОВИНЕЦЬКЕ
КРЕМЕНЕЦЬГАЗ
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ
ЛПГ
МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХКОЛОНА № 86
НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР’ЄР
ОДЕСНАФТОПРОДУКТ
П’ЯТИЙ ОКЕАН
ПІВДЕНТРАНСАВТО
ПОЛТАВАГАЗ
ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАЧ
ПОЛТАВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №39
ПОТІ
ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС
РІВНЕЛІФТ
РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР
РЮРІК
РЮРІК
СІЛЬГОСПТЕХНІКА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВІРАЛАЙФ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОВЕРЕН»
ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРЕМІУМ»
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОАПАРАТУРИ
УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ
УКРТАРА-ВОЛАНПАК
ФІРМА «ІРБІС»
ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ЦЕНТР ТМ «П’ЯТИЙ ОКЕАН»
ЧЕРНІГІВТУРИСТ
ЧЕРНІГІВТУРИСТ
ЮНОСТЬ-2
ЮНОСТЬ-2
ЯКИМІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР
ЯКУШИНЕЦЬКЕ

23
28
34
6
17
23
24
25
24
27
14
14
29
30
30
36
27
28
7
24
17
10
12
30
31
26
15
22
18
32
24
7
22
14
19
19
20
16
11
28
18
7
13
14
15
35
8
17
29
18
14
13
22
18
9
8
7
28
23
29
27
10
10
33
35
21
17
23
33
23
22
22
33
22
34
36
20
21
27
8

39

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№68, 9 квітня 2015 р.

Державне
підприємство
"Інформаційно-видавничий центр
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
"Відомості Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку"
Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
Передплатний індекс:

96370

(Ціна передплати на
місяць — 115,56 грн
На рік — 1386,72 грн)

			
		
Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
		
ПІБ
		
Індекс
Адреса
		
Телефон
e-mail
					
					
Отримувач платежу
					
ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
		
		
Установа банку
					
ПАТ «УкрСиббанк», м.Київ 		
						
					
На 2015 рік по місяцях
1
2
3
4
5
6
					

26007285080900
Поточний рахунок

34602064
Код ЄДРПОУ

351005
МФО банку

7

8

9

10

11

12

					

У разі передплати
через редакцію
Ціна на 1 місяць:
100,00 грн
Ціна на рік:
1200,00 грн
Мінімальний термін
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4991916
(067) 9006948
Відомості
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

Передплатний індекс: 96370
Офіційне видання
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
Періодичність виходу:
щоденно
Реєстраційне свідоцтво:
КВ №192059005 ПР
від 08.08.2012 р.,
видане Міністерством
юстиції України

40

					
					
					

Прізвище, ім’я та по-батькові
адреса

					
Вид платежу
					
Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
					
на
місяців
				
Всього
					
					
Отримувач платежу
					
ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
		
		
Установа банку
					
ПАТ «УкрСиббанк», м.Київ 		
						
					
На 2015 рік по місяцях
					
1
2
3
4
5
6
7

Сума

26007285080900
Поточний рахунок

34602064
Код ЄДРПОУ

351005
МФО банку

8

9

10

11

12

					
					
					
					

адреса

					
					
					
				

Вид платежу
Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
на
місяців
Всього

Засновник:
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
(рішення Комісії від
07.06.2012 року №820)
Видавець:
Державне підприємство
“Інформаційно-видавничий центр
“Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку”
Видається:
з грудня 2006 р.
Генеральний директор
Сергій Громов
Головний редактор
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
email: Kolomiets@vidomostissmsc.com.ua

Прізвище, ім’я та по-батькові

Прийом оголошень —
email:
emitent@vidomostissmsc.com.ua
за тел./факс (багатоканальний):
(044) 5864394
Адреса для листування:
01133, м. Київ, а/с 185.
Адреса редакції:
02660, м. Київ, вул. Попудренка, 52,
7й поверх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua
Тираж: 1 000
Замовлення № 15063
Ціна договірна.
Матеріали, відмічені символом ,
публікуються на правах реклами

Сума

Надруковано в друкарні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Адреса: м. Київ,
вул. Горького, буд. 112, к. 40
У разі передруку посилання
на “Відомості Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку” обов’язкове.
Відповідальність за достовірність
інформації та реклами несуть
відповідальні особи емітентів
(профучасників), автори та
рекламодавці.
Матеріали друкуються мовою
оригіналу.
Редакція може не поділяти погляди
авторів статей.
Підписано до друку
08.04.2015 р.

