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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення та
новини НКЦПФР
НКЦПФР зупинила,
скасувала, відновила обіг цінних паперів
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 24.10.2013р. №2484, на підставі пункту 1
глави 3 розділу ІV Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних
фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 за
№171/24948, та відповідно до документів, наданих
Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ», 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72,
код за ЄДРПОУ: 35725063, на зупинення обігу облігацій у зв’язку з анулюванням викуплених облігацій (серія А), зупинено обіг облігацій (серія А) Товариства з
обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» - розпорядження № 18 - КФ – З – О від 17 лютого 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управлін-

ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення
Комісії від 24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу ІV
Положення про порядок здійснення емісії облігацій
підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за №
171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів,
отриманих від ТОВ «Бетон Комплекс», 04074, м. Київ,
вул. Резервна, буд. 8 код за ЄДРПОУ: 04012164, на
скасування реєстрації випуску облігацій серії А у
зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію
випуску облігацій серії А ТОВ «Бетон Комплекс». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Бетон
Комплекс» від 15.07.2011 №88/2/11, видане 28.09.2011
Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 20-КФ - С – О
від 16 лютого 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, директора департаменту корпоративного
управління та корпоративних фінансів, на підставі
рішення Комісії від 24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1
розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії
облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
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28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та
відповідно до документів, отриманих від ТОВ «Бетон Комплекс», 04074, м. Київ, вул. Резервна, буд. 8
код за ЄДРПОУ: 04012164, на скасування реєстрації випуску облігацій серії В у зв’язку з погашенням
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій
серії В ТОВ «Бетон Комплекс». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Бетон Комплекс»
від 15.07.2011 №89/2/11, видане 28.09.2011 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
анульовано – розпорядження № 21-КФ - С – О від
16 лютого 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Західного територіального управління,
на підставі підпункту 1 пункту 1 рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від
23.07.2013р. №1283 «Про делегування повноважень
територіальним органам Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2013 року за
№ 1390/23922, пункту 5 рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 24.10.2013р.
№ 2484 «Про надання повноважень уповноваженої
особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та пункту 11 розділу І Порядку скасування
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за
№ 822/23354, зупинено обіг акцій Відкритого акціонерного товариства «Львівський завод телеграфної апаратури» (79018, м. Львів, вул. Героїв УПА, 72,
код ЄДРПОУ: 14308397) у зв’язку з визнанням акціонерного товариства банкрутом та відкриттям ліквідаційної процедури на підставі рішення господарського
суду - розпорядження № 03-ЗХ-1-З від 16 лютого
2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, начальника Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі підпункту 3 пункту 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 23.07.2013р. № 1283 «Про делегування повноважень територіальним органам
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2013 року за № 1390/23922, пункту 5
рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 24.10.2013р. № 2484 «Про надання повноважень уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
та пункту 9 розділу І Порядку скасування реєстрації
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
2

23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за №
822/23354, скасовано реєстрацію випуску акцій Відкритого акціонерного товариства «Дубечненський керамічний завод» (44412, Волинська область, Старовижівський район, с. Дубечне,
пров. Промисловий, 2, код ЄДРПОУ: 05466861) у
зв’язку з припиненням акціонерного товариства на
підставі рішення господарського суду - розпорядження № 04-ЗХ-2-С-А від 16 лютого 2015 року.

НКЦПФР
повідомляє про ліцензування
на фондовому ринку
У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку переоформлено ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку:
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ПІ СЕК’ЮРІТІЗ» (ідентифікаційний код
юридичної особи: 36301402) ліцензії серії АД
№ 034450 від 02.07.2012; серії АД № 034451 від
02.07.2012, серії АЕ № 286878 від 12.05.2014, серії АЕ
№ 263089 від 20.05.2013 видані на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з
торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності; дилерської діяльності, відповідно, на підставі
документів щодо переоформлення у зв’язку зі зміною
місцезнаходження, а саме: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 11 на 01025, м. Київ, вулиця
Велика Житомирська, будинок 6/11 – рішення № 130
від 14 лютого 2015 року
У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку анульовано ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку:
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АТЛАС» (03150,
м. Київ, вулиця Анрі Барбюса, будинок 40, ідентифікаційний код юридичної особи: 35197671) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними
паперами, а саме: брокерської діяльності серії АВ
№ 581455 від 11.07.2011; дилерської діяльності серії АВ № 581456 від 11.07.2011; андеррайтингу серії АД № 034353 від 26.04.2012 видані відповідно
до підпункту 1 пункту 1 розділу IV Порядку на підставі заяви про анулювання ліцензій – рішення
№ 142 від 14 лютого року.
17.02.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

приватного акціонерного товариства
«Одяг»

ПрАТ «Одяг» скликає чергові загальні збори акціонерів 07 квітня
2015 р. об 11-00 за адресою: 73026 м.Херсон, вул.Залізнична, б.3 в
приймальні товариства.
Реєстрація учасників зборів 07.04.2015 р.з 10-00 до10-50 за зазначеною адресою.
Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів — паспорт
та довереність.
Дата переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів –01 квітня 2015 р. на 24 годину.
Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря чергових річних
загальних зборів акціонерів товариства.
2. Про затвердження порядку ведення чергових річних загальних зборів акціонерів товариства.
3. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Розгляд звіту та затвердження висновків ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства за результатами
планової(річної) перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році.
6. Про затвердження річного звіту товариства за 2014 рік і розподіл
прибутку за підсумками роботи у 2014 році.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, акціонери можуть ознайомитися в робочі дні в бухгалтерії
ПрАТ «Одяг». Відповідальна особа — головний бухгалтер.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1588
1589
Основні засоби
1066
1081
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
465
352
Сумарна дебіторська заборгованість
34
149
Грошові кошти та їх еквіваленти
16
1
Нерозподілений прибуток
20
1
Власний капітал
1442
1422
Статутний капітал
823
823
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
146
167
Чистий прибуток (збиток)
20
1
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3292160
3292160
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрач.на викуп власних
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
12
12
(осіб)
Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «Одяг» ___________________	М.І.Ліпчакова
Телефон для довідок (0552) 45-62-18
16 лютого 2015 року
М.П.

Публічне акціонерне товариство «Фастівське швейне підприємство «Козак» (код ЄДРПОУ

00309387), місцезнаходження: м. Фастів, вул. Інтернаціональна, 6
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 березня 2015 року об 11:30 за адресою: Україна, Київська обл.,
м.  Фастів, вул. Інтернаціональна, 6, четвертий поверх, приймальня.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів Лічильної комісії Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
4. Розподіл прибутку і збитку Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової Ради.
9. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10.Прийняття рішення про внесення змін до Договору поруки та Договору іпотеки, укладених Публічним акціонерним товариством «Фастівське
швейне підприємство «Козак» «26» липня 2013 року з Юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр - Хеллена (Оверсіз) Холдінгс Лімітед (Hellena (Overseas) Holdings Limited).
Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з
10.45 до 11.25 згідно переліку акціонерів, складеного станом на 24:00 18.03.15
року. Для реєстрації та участі у зборах акціонерам мати при собі документ, що
посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу і
довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Для ознайомлення
з документами, що стосуються порядку денного зборів звертатися за адресою: Україна, Київська обл., м. Фастів, вул. Інтернаціональна, 6, четвертий
поверх, бухгалтерія, в робочі дні з 14.00 до 17.00, в день проведення зборів у місці проведення зборів. Відповідальна особа: Журавель Л.В.
Довідки за телефоном: (04565) 6-21-16.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства
в 2014 році (в тис грн)
найменування показника
Період
звітній попередній
Усього активів
3825
3538
Основні засоби
1945
2178
Довгострокові фінансові інвестиції
0
Запаси
562
526
Сумарна дебіторська заборгованість
1249
750
Грошові кошти та їх еквіваленти
18
57
Нерозподілений прибуток
-415
-586
Власний капитал
3570
3399
Статутний капитал
142
142
Довгострокові зобов’язання
0
Поточні зобов’язання
255
139
Чистий прибуток (збиток)
171
512
Середньорічна кількість акцій (шт)
283052
283052
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0,00
0,00
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
7
7
Наглядова Рада

Публічне акціонерне товариство «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості: Повне найменування – Публічне акціонерне
товариство «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 38040228. Місцезнаходження – 01033, м.Київ,
вул.
Гайдара,50, літера «В. Міжміський код, телефон та факс –
(044) 201-31-11, (044) 201-31-14 1.5. Електронна поштова адреса –
office@re-finance.com.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації –
www.re-finance.com.ua. Вид особливої інформації - Зміни у реєстрі
іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за
кожним консолідованим іпотечним боргом.
ІІ. Текст повідомлення: 13.02.2015 р. внесено зміни до Реєстру іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій серії «А» (далі – РІП), згідно
Рішення, прийнятого Головним бухгалтером - начальником Управління обліку, бюджетування та звітності ПАТ «АРЖК» від 13.02.2015 р. Рішення

прийнято щодо звичайних іпотечних облігацій серії «А» (свідоцтво про реєстрацію випуску № 1/4/2012/, дата реєстрації 09.10. 2012 року). 13.02.2015 р.
частка виключених з РІП іпотечних активів склала 2,74% іпотечного покриття та частка включених до РІП іпотечних активів склала 5,2% іпотечного
покриття. Рішення щодо зміни іпотечних активів у складі РІП прийнято у
відповідності до «Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних
облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій», затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1902 від 27.12.2012 р., та для запобігання перевищення
встановленого коефіцієнту іпотечного покриття 0,85 в РІП. Вартість іпотечних активів в РІП, щодо яких прийнято Рішення про виключення:
5 047 964,93 грн. Вартість іпотечних активів в РІП, щодо яких прийнято Рішення про включення : 9 573 598,17 грн. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління ПАТ «АРЖК» ___________ С.С. Волков 16.02.2015р.
		
М.П. (підпис)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по
газопостачанню та газифікації «ЗАПОРІЖГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 69035,

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 49000, Україна,

Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 7, повідом
ляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі –
«Загальні збори») 25 березня 2015 року о 10.00 годині за адресою:
м. Запоріжжя, Південне шосе, 52 (в актовому залі Товариства).
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 19 березня 2015 р.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів
Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту
Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2015 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом
затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори,
Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати
при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 7 (загальний відділ, кім. 110), щоденно (крім суботи та неділі)
з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в
день проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Заступник Голови Правління з фінансово-економічних
питань Воробйов Олег Юрійович.
Довідки за телефоном (061) 222-74-79.

Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, б. 2, повідомляє
про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні
збори») 24 березня 2015 року о 10.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, б. 2 (в актовому залі Товариства).
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 18 березня 2015 р.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів
Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту
Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2015 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом
затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори,
Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати
при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Шевченка, 2 (відділ правового забезпечення та корпоративних відносин, кім. 206), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год.
(обідня перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), а в день проведення річних
загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за
порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є начальник відділу правового забезпечення та корпоративних відносин Москаленко І.М.
Довідки за телефоном (0562) 47-13-47.

ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ»

ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОГАЗ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 49029, Україна, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, 5 повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 24 березня 2015 року о 14.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул.  Володарського, 5 (в актовому залі Товариства).
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 13.00, закінчення реєстрації - о 13.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 18 березня 2015 р.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів
Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
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8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2015 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори,
Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при
собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність
оформлену згідно з чинним законодавством України.
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у
приміщенні Товариства за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, 5 (відділ ВЕП, кім.407), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до
16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення
річних загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є
Жевжик Вікторія Василівна.
Довідки за телефоном (056) 740-22-73.
ПАТ «ДНІПРОГАЗ»

№33, 18 лютого 2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ДНIПРОТУРИСТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 02650191
3. Місцезнаходження емітента - 49027, м. Днiпропетровськ, вул. Фучика, буд. 30
4. Міжміський код, телефон та факс емітента - (056)-377-43-20, 377-4320
5. Електронна поштова адреса емітента - dneproturist@hotel-rassvet.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - http://dniprotourist.dp.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
цього Положення - Зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Змiни вiдбулися за рiшенням засiдання Наглядової ради (розпорядження № 60 вiд 13.02.2015 р.). Герелюк Никифiр Сильвестрович (паспорт
АК 744483, виданий 07.12.1999 р. Новомосковським РВ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл.) 13 лютого 2015 року звiльнений з посади голови
правлiння на пiдставi передбаченою контрактом вiд 28.01.2014 р. та вiдповiдно до п.8 ст. 36 КЗпП України. Володiє 6,46 % акцiй Товариства. Перебував на посадi з 29.01.2008 року. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни вiдбулися за рiшенням засiдання Наглядової ради (розпорядження № 60 вiд 13.02.2015 р.). На члена правлiння Баженову Олену Анатолiївну (паспорт АМ 213306, виданий 09.02.2004 р. Жовтневим РВ ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй обл.) покласти виконання повноважень голови правлiння з 16.02.2015 р. до прийняття рiшення про обрання
голови правлiння ПрАТ "ДНIПРОТУРИСТ" у встановленому порядку. Не
володiє акцiями Товариства. Iнформацiя про iнше посади, якi обiймала
особа протягом останнiх 5 рокiв - 2009-2011 р.р. головний економiст - заступник головного бухгалтера ЗАТ "ДНIПРОТУРИСТ", 2011-2014 р.р. головний адмiнiстратор, член правлiння ПрАТ "ДНIПРОТУРИСТ". Посадова
особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади
Голова правління Баженова О. А.
16 лютого 2015 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" (далі по тексту - Товариство), відповід-

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

но до Рішення ДКЦПФР від 20.10.2009 р. N 1207 "Про порядок реєстрації
та опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства", повідомляє про придбання однією особою усіх акцій Товариства: найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32987822; дата придбання однією особою усіх акцій Товариства
Інформація
щодопакета
депонування
коштів інвесторів
(дата останнього
придбання
акцій): 16.02.2015
р.; дата зарахування акцій Товариства
на рахунок
у цінних паперах цієїфонду
особи - 16.02.2015
Пайового
інвестиційного
р.;«ОТП
усі акціїЗбалансований»
Товариства придбала фізична
особа.
диверсифікованого

(044) 5864394

виду інтервального типу Товариства
з обмеженою відповідальністю «Компанія
з управління активами «ОТП Капітал»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35290039, ЄДРІСІ 221850)
(далі – «Фонд»)
Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що було проведено депонування коштів не сплачених учасникам Фонду у зв’язку з непред’явленням
ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів Фонду,
що ліквідуються
Відомості про місце депонування коштів (реквізити банку): кошти задепоновано на поточні рахунки, відкриті інвесторам в АТ «ОТП Банк»,
м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528.
Порядок виплати та перелік необхідних документів для отримання
власником цінних паперів ІСІ задепонованих коштів: власники рахунків
можуть отримати кошти, звернувшись до будь-якого відділення АТ «ОТП
Банк» особисто з паспортом та ідентифікаційним кодом, та після проходження ідентифікації (заповнення анкети та надання зазначених вище документів).
Голова Ліквідаційної комісії
ПІФ «ОТП Збалансований»
ТОВ «КУА «ОТП Капітал» __________________ Овчаренко Г.О.

До уваги акціонерів

ПРИВАТНЕ
ПРИВАТНОГОАКЦІОНЕРНЕ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО
ТОВАРИСТВА "РЕ«ПРОФЕСІОНАЛ»
МОНТНО-МОНТАЖНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ХАРЧОВИК"

(код ПРИВАТНЕ
ЄДРПОУ 05496684)
Повне найменування та місАКЦІОНЕРЕНЕ ТОВАРИСТВО
Місцезнаходження
Товариства:
49038, м. Дніпропетровськ,
вул. Горьцезнаходження
товариства
«ПРОФЕСІОНАЛ»,
Україна, Одеська
обкого, буд. 7. Повідомляємо, щоласть,
річні загальні
збори акціонерів
по резульКомінтернівський
район,село
Гритатам фінансово-господарськоїгорівка,
діяльності
"РМП буд.
"Харчовик"
за 2014
вул.ПРАТ
Заводська
6
рік
відбудуться:
27 березня
року о 14-00
адресою:
м.
Дата,
час та місце
(із зазна- 2015
27 березня
2015, за13:00
год. 49038,
Україна,
Дніпропетровськ,
Горького,
буд. 7,область,
каб. № 1. Комінтернівський
ченням номера вул.
кімнати,
Одеська
денний:
офісу або залу, куди маютьПорядок
район,село
Григорівка, вул. Заводська
1. Обрання
лічильної
комісіїбуд.
загальних
зборів.
прибути
акціонери)
прове6 (в адміністративному
корпусі
2. Затвердження
звіту виконавчого
органу виконавчого
органу
дення
загальних зборів
ПрАТ «Професіонал»;
актова
зала- Товапририства.
міщення №105)
Затвердження
звіту Наглядової
Ради
Товариства.
Час3.початку
і закінчення
ре- Початок
реєстрації
акціонерів о 12:00.
4. Затвердження
звітуучасРевізора
Товариства.
єстрації
акціонерів для
Закінчення
реєстрації акціонерів о 12:45.
Затвердження
річного звіту Товариства.
ті 5.
у загальних
зборах
6. Затвердження
порядку
прибутку
27.03.2015
року та покриття збитків ТоваДата
складення переліку
ак-розподілу
риства.
ціонерів, які мають право на
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
участь у загальних зборах
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Перелік питань, що вино- 1.Обрання голови секретаря загальних
підприємства (тис. грн.)
сяться на голосування
зборів, голови та членів лічильної комісії.
Період
2.Розгляд та затвердження звіту виконавНайменування показника
2014 рік
2013 рік
чого органу Товариства за
Усього активів
550,3
555.6
2014 рік.
Основні засоби
376,4
387.6
3.Розгляд та затвердження звіту наглядоЗапаси
31,6
32.2
вої ради Товариства за 2014 рік.
Сумарна дебіторська заборгованість
123,9
68.4
4. Розгляд та затвердження звіту ревізійної
Грошові кошти та їх еквіваленти
18,4
2,1
комісії (ревізора)
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) Товариства.
-1432,3
(1602.1)
5.Розподіл прибутку, прийняття
рішення
Власний капітал
60,9
(108.9)
про виплату дивідендів483.5
та їх розмір
з ураСтатутний капітал
483.5
хуванням вимог законодавства
України.
Поточні зобов’язання
489,4
664.5
6. Обрання (переобрання)
Чистий прибуток (збиток)
167,3правління,
35.9 наглядової
Середньорічна кількість акцій
(штук) ради,Ревізора.
1933800 1933800
7.Прийняття
рішення про попереднє схваЧисельність працівників на кінець
періоду
2 які можуть
5 вчилення значних правочинів,
(осіб)
нятись товариством протягом року.
Реєстрація
акціонерів
(їх Зпредставників)
для участі вдозагальних
Порядок
ознайомлення
акцідокументами (матеріалами)
порядку
зборах
проводитись
за денного,
адресоюпід
проведення
зборів
березня
онерів збуде
матеріалами,
з якичас підготовки
до 27
загальних
2015
рокуможуть
з 13-30ознайомидо 13-55. зборів,
Для участі
у зборах
акціонерам
необхідно
ми вони
можливо
ознайомитись
у робочі
дні
мати
а представникам
акціонерів
- паспорт
та довіретисяпри
під собі
час паспорт,
підготовки
до з 08:00 до 16:00
(перерва:
12:00-12:35)
за
ність
на право
представляти адресою:
інтереси акціонерів
на загальнихОдеська
зборах,
загальних
зборів.
Україна,
оформлену згідно з вимогами чинного
законодавства. Дата
складанняГрипеобласть,Комінтернівський
район,село
реліку акціонерів, які мають право
на участь
у загальних
горівка,
вул Заводська
буд 6зборах - 20 березня 2015 року. Акціонери можуть
ознайомитися
з документами,
необ(у приміщенні
адміністративного
корпусу
хідними для прийняття рішеньПрАТ
з питань
порядку денного
за місцезнаход«Професіонал»
приміщення
№ 306;)
женням Товариства у робочі дні
в кабінеті
Генерального
директора
ПРАТ
посадова
особа
товариства
відповідальна
"РМП "Харчовик" з 9-00 до 12-00.
А в деньознайомлення
проведення загальних
зборів
за порядок
акціонерів
з до-за місцем їх проведення. Відповідальна
за порядок
ознайомлення
кументамиособа
— Голова
правління
ПрАТ
з документами - Генеральний «ПРОФЕСІОНАЛ»
директор ПРАТ "РМП
"Харчовик"
Остапен— Буяджи
Анатолій
Вако Владислав Володимирович.
сильович.
Телефони для довідок: (056) 778-57-05, (0562) 38-69-33.
Виконавчий
орган
ПРАТ
"РМПщо
"Харчовик"
Для участі у зборах акціонерам
необхідно
мати
документ,
посвідчує
особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) та належним чином оформлену довіреність.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
Усього активів
14153,0
13663,0
Основні засоби
6920,0
7454,0
Довгострокові фінансові інвестиції
0,0
0,0
Запаси
1427,0
1758,0
Сумарна дебіторська заборгованість
2857,0
318,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
2,0
1137,0
Нерозподілений прибуток
2160,0
3873,0
Власний капітал
11717,0
13430,0
Статутний капітал
7832,0
7832,0
Довгострокові зобов’язання
0,0
0,0
Поточні зобов’язання
2436,0
233,0
Чистий прибуток (збиток)
-1685,0
66,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1135
1135
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0,0
0,0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0,0
0,0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
84
88
Голова правління
ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Буяджи Анатолій Васильович

5

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№33, 18 лютого 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Публічне
акціонерне
товариство Ім.МіІ. Загальні відомості
чуріна
,
місцезнаходження:
37205,
Полтавська
обл.,
Лохвицький р-н.,
АКЦIОНЕРНЕ
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ

с.Криниця, повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відТОВАРИСТВО
будуться
19 березня"ДНIПРОТУРИСТ"
2015 року о 09-00 за адресою: 36014, м.Полтава,
2. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ емітента - 02650191
вул.Артема,
13 оф.36, кімн.№1.
3. Місцезнаходження
емітента
м.год.
Днiпропетровськ,
вул.року
ФучиРеєстрація
проводиться
з 08-30- 49027,
до 08-50
19 березня 2015
за
ка, буд.проведення
30
місцем
зборів.
4. Міжміський код, телефон
та факс
емітента - (056)-377-43-20, 377-43Порядок
денний:
20 1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту
5. Електронна
поштова
адреса емітента - dneproturist@hotel-rasпроведення
загальних
зборів акціонерів.
svet.com.ua
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
6. Звіти:
АдресаДиректора,
сторінки в наглядової
мережі Інтернет,
додатково
використовується
3.
ради іяка
ревізора
про підсумки
фінансоемітентом
для розкриття
інформації
- http://dniprotourist.dp.ua
во
- господарської
діяльності
товариства
за 2014р. Затвердження річної
7. Вид особливої
інформації
відповідного
до вимог глави 1 розділу ІІІ
фінансової
звітності та
порядку покриття
збитку.
цього
Положеннярішення
- Зміна про
складу
посадових
осіб емітента.
4. Прийняття
попереднє
схвалення
значних правочинів,
ІІ. Тексту ході
повідомлення
які можуть прийнятися емітентом
поточної господарської діяльності
Змiни вiдбулися
за рiшенням
засiдання
ради
(розпорядта надання
повноважень
посадовим
особамНаглядової
на укладання
таких
правоження № 60 вiд 13.02.2015 р.). Герелюк Никифiр Сильвестрович (паспорт
чинів.
АК 744483, виданий 07.12.1999
р. Новомосковським
РВ УМВС України в
Основні
показники
Днiпропетровськiй
13 лютого 2015
року звiльнений
з посади голови
фінансовообл.)
– господарської
діяльності
підприємства
правлiння на пiдставi передбаченою
контрактом вiд 28.01.2014 р. та вiд(тис. грн.)
повiдно до п.8 ст. 36 КЗпП України. Володiє 6,46 % акцiйПеріод
Товариства. Перебував на
посадi з 29.01.2008
року. Посадова особа
емiтента
непогашеЗвітний
Попередній
Найменування
показника
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не2014р.
має.
2013 р.
Змiни
вiдбулися за рiшенням засiдання Наглядової
Усього
активів
5658,9 ради (розпоряд5981,6
ження
№засоби
60 вiд 13.02.2015
р.). Навартістю)
члена правлiння4181,8
Баженову Олену
АнаОсновні
(за залишковою
4186,2
толiївну
(паспорт
АМ 213306,
виданий 09.02.2004 р. -Жовтневим РВ
Довгострокові
фінансові
інвестиції
- ДМУ
УМВС
виконання1692,1
повноваЗапасиУкраїни в Днiпропетровськiй обл.) покласти
1379,4
жень
голови
правлiннязаборгованість
з 16.02.2015 р. до прийняття90,6
рiшення про89,2
обрання
Сумарна
дебіторська
голови
ПрАТ
"ДНIПРОТУРИСТ" у встановленому
порядку.
Грошовіправлiння
кошти та їх
еквіваленти
7,1
14,1 Не
володiє
акцiями Товариства.
Iнформацiя про iнше
посади, якi-1885,0
обiймала
Нерозподілений
прибуток (непокритий
-2274,9
особа
збиток)протягом останнiх 5 рокiв - 2009-2011 р.р. головний економiст - засголовного
2011-2014 р.р.
головтупник
Власний
капітал бухгалтера ЗАТ "ДНIПРОТУРИСТ",
6231,3
6218,2
ний
адмiнiстратор,
Посадова
Статутний
капітал член правлiння ПрАТ "ДНIПРОТУРИСТ".
577,4
577,4
особа
емiтентазобов’язання
непогашеної судимостi за корисливi та
Довгострокові
- посадовi злочини
не
має. зобов’язання
Поточні
1125,1
1071,0
ІІІ. Підпис
Чистий прибуток (збиток)
-389,9
7,8
1. Особа, зазначена
підтверджує достовірність
що
Середньорічна
кількістьнижче,
акцій (шт.)
2 309 532інформації,
2 309 532
міститься
у повідомленні,
та визнає,протягом
що вона несе відповідальність
Кількість власних
акцій, викуплених
- згідно
з законодавством.
періоду
(шт.)
2. Найменування
посади
Загальна
сума коштів,
витрачених на викуп
Голова правління Баженова О. А.
власних акцій протягом періоду
2015 р.
Чисельність працівників на кінець періоду
3 16 лютого 4
(осіб)

Ознайомитись з документами,
пов’язаними
з порядком денним
зборів,
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"МЕНЕДможливо за адресою:
ЖМЕНТ
ТЕХНОЛОДЖІЗ"
(далі по
тексту
- Товариство),
відповід37205, Полтавська
обл., Лохвицький
р-н.,
с.Криниця,
у головного
бухно
до Рішення
ДКЦПФР
від 20.10.2009
р. Nдні
1207
"Про порядок
галтера
товариства
Галика
О.П. в робочі
щоденно
з 10.00реєстрації
до 15.00.
та
опублікування відомостей про створення акціонерного товариства одтел.(05356)3-12-98.
нією
особою
або пропереліку
придбання
однією особою
усіхправо
акцій на
товариства",
поДата
складення
акціонерів,
які мають
участь у збовідомляє
про придбання
однією особою усіх акцій Товариства: найрах –13.03.2015
року.
менування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32987822; дата придбання однією особою усіх акцій Товариства
(дата останнього придбання пакета акцій): 16.02.2015 р.; дата зарахування акцій Товариства на рахунок у цінних паперах цієї особи - 16.02.2015
ПОВІДОМЛЕННЯ
р.; усі акції Товариства придбала
фізична особа.
про проведення Загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство «КРИВОРІЖГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 50051, Україна, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 1, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 23 березня
2015 року о 10.00 годині за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 1 (в учбовому класі Товариства).
Рєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися
в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 17 березня 2015 р.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів
Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРЧОВИК"

(код ЄДРПОУ 05496684)
Місцезнаходження Товариства: 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Горького, буд. 7. Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів по результатам фінансово-господарської діяльності ПРАТ "РМП "Харчовик" за 2014
рік відбудуться: 27 березня 2015 року о 14-00 за адресою: 49038, м.
Дніпропетровськ, вул. Горького, буд. 7, каб. № 1.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження звіту виконавчого органу виконавчого органу Товариства.
3. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства.
4. Затвердження звіту Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
2014 рік
2013 рік
Усього активів
550,3
555.6
Основні засоби
376,4
387.6
Запаси
31,6
32.2
Сумарна дебіторська заборгованість
123,9
68.4
Грошові кошти та їх еквіваленти
18,4
2,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-1432,3
(1602.1)
Власний капітал
60,9
(108.9)
Статутний капітал
483.5
483.5
Поточні зобов’язання
489,4
664.5
Чистий прибуток (збиток)
167,3
35.9
Середньорічна кількість акцій (штук)
1933800 1933800
Чисельність працівників на кінець періоду
2
5
(осіб)
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних
зборах буде проводитись за адресою проведення зборів 27 березня
2015 року з 13-30 до 13-55. Для участі у зборах акціонерам необхідно
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах,
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 20 березня 2015 року. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні в кабінеті Генерального директора ПРАТ
"РМП "Харчовик" з 9-00 до 12-00. А в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення
з документами - Генеральний директор ПРАТ "РМП "Харчовик" Остапенко Владислав Володимирович.
Телефони для довідок: (056) 778-57-05, (0562) 38-69-33.
Виконавчий орган ПРАТ "РМП "Харчовик"
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8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2015 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори,
Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при
собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність
оформлену згідно з чинним законодавством України.
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у
приміщенні Товариства за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 1
(відділ правового забезпечення, кім.312), щоденно (крім суботи та неділі) з
10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день
проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Конова І.О.
Довідки за телефоном (056)409-59-35.
ПАТ «КРИВОРІЖГАЗ»

№33, 18 лютого 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВХАРЧОБУД»

(надалі – Товариство)
(код ЄДРПОУ – 00388412, місцезнаходження Товариства: 02217, м. Київ,
вул. Закревського, 16)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 03 квітня 2015 року о 12 год. 00 хв.,
місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Закревського,3 в
приміщенні актового залу ЖЕКу № 307.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах
буде здійснюватися 03 квітня 2015 року у місці проведення загальних зборів з 10 год. 30 хв. до 11.30.
Документом, що підтверджує право участі у роботі загальних зборів є
паспорт, для уповноважених осіб – паспорт та довіреність яка оформлена
згідно чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 30 березня 2015 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження умов договору про передання повноважень лічильної комісії депозитарній установі.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Звіт Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності
за 2014 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної
комісії Загальних зборів акціонерів.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 16 у робочі дні з понеділка по п`ятницю з 10.00 до 12.00 в
кабінеті бухгалтерії Товариства, 4 поверх каб. № 8 , посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами член Правління Хомутова Надія Олександрівна. Довідки за
тел. (044) 515-80-15.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
в 2014 році (тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
16075
16346
Основні засоби
14594
15172
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
39
27
Сумарна дебіторська заборгованість
401
478
Грошові кошти та їх еквіваленти
1038
567
Нерозподілений прибуток
6169
6368
Власний капітал
13669
13868
Статутний капітал
7500
7500
Довгострокові зобов’язання
2297
2291
Поточні зобов’язання
109
187
Чистий прибуток (збиток)
(199)
238
Середньорічна кількість акцій (шт.)
71429
71429
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
35
39
Голова Правління

Селін В.О.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПАТ «Дніпродзержинська
теплоелектроцентраль»

Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» повідомляє, що 24 березня 2015 року о 10 год. 00 хв. за
адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Радянська , 2 відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль».
Час початку реєстрації акціонерів 09 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів 09 год. 45 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних
Загальних зборах акціонерів ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» - 18 березня 2015 року.
Питання, винесені на порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2012, 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками
його розгляду.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2012, 2013, 2014 роки.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік,
та схвалення основних напрямків діяльності 2012, 2013, 2014 років.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2013, 2014 роках, затвердження
розміру річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2013,
2014 роках.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління
Товариства.
10. Обрання Голови правління Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у
новій редакції.
12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства
шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про Загальні
збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію
Товариства, Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується
на підписання договорів з членами Наглядової ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що
укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи,
яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії
Товариства.
18. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.
Для реєстрації в якості учасника Загальних зборів акціонерів при собі
необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, Ви маєте можливість за місцезнаходженням
товариства (м. Дніпродзержинськ, вул. Радянська, 2) з понеділка по середу з 08-00 год. до 17-00 год. в кабінеті відділу правової роботи, відповідальна особа Крамаренко Г.М., а також в день проведення зборів, до
початку реєстрації у місці їх проведення.

Публiчне акцiонерне товариство «Чорномор»
Річна інформація ПАТ за 2014 р.
Публiчне акцiонерне товариство «Чорномор». ЄДРПОУ 14132490.
Адреса 75700 Херсонська, м.Скадовськ вул.Комунарiв, 75, тлф 0553753762.
Повний текст РІ у ЗІБД Комісії розкрит 16.02.15. Веб-сторінка, на який розміщено РІ chernomor.vatua.com. Аудитор ТОВ АКФ «Грантьє», 21026423.
Збори вiдбулися 19.03.14. Порядок денний: 1.Звiт про результати дiяльностi
за 2013р. 2.Звiт НР, звiт та висновки РК. 3.Затвердження результатiв
дiяльностi, балансу i порядку покриття збиткiв. 4.Вiдкликання та обрання
органiв управлiння. 5.Попереднє схвалення значних правочинiв. Пропозицiй
щодо внесення змiн до порядку денного не було. Прийнятi рішення: 1.Звiт

про результати дiяльностi прийняти до вiдома. 2.Звiт НР, висновок РК по
балансу затвердити. 3.Звiт про результати дiяльностi, баланс за 2013р. затвердити. 4.НР та РК обрані. 5.Попередньо схвалити значні правочини. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. Основні показники
фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (2014р./2013р.): Усього активів 342/202. Основні засоби 333/185. Сумарна дбт заборгованість 9/14.
Грошові кошти та їх еквіваленти 0/3. Власний капітал 97/-67. Статутний капітал 15/15. Непокритий збиток -442/-401. Довгострокові зобов’язання
225/225. Поточні зобов'язання 20/45. Чистий збиток на акцію -0,03/-0.05.
Кількість акцій 1528500/1528500.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ФОЗЗI ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ: 33870713
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст Повідомлення
ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД «ФОЗЗI ГРУП», яке володіло 1965760 (один мільйон дев'ятсот шістдесят
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНДУСТРIАЛЬНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 32920354
3. Місцезнаходження: 03062, мiсто Київ, проспект Перемоги, 65
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)593-73-20, (044)593-73-13
5. Електронна поштова адреса: info@industrials.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http: // www.industrials.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що відбулись 16 лютого 2015 року, достроково припинено повноваження:
Голови Наглядової ради Товариства Попенка Сергiя Павловича, який
перебував на посадi Голови Наглядової ради з 28 квiтня 2014 року. Попенко С.П. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Не судимий.
Члена Наглядової ради Товариства Бiлонога Олексiя Вiкторовича, який
перебував на посадi Члена Наглядової ради з 28 квiтня 2014 року. Бiлоног О.В.
не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Не судимий.
Члена Наглядової ради Товариства Ланге Вiктора Хомича, який перебував на посадi Члена Наглядової ради з 28 квiтня 2014 року. Ланге В.Х. не
володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Не судимий.
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що
вiдбулись 16 лютого 2015 року:
ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «Нове місто»

ЄДРПОУ 30994450
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 259/2/2014-Т.
Дата реєстрації «29» грудня 2014 року.
1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі
розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про з 16 січня 2015 р.
розміщення облігацій та проспектом
емісії облігацій)
фактична
26 січня 2015 р.
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі
розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про року по 16 січня 2016 року
розміщення облігацій та проспектом (включно)
емісії облігацій)
фактична
28 січня 2015 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення
596 530 ( П'ятсот дев'яносто шiсть
(згідно з рішенням про розміщення
тисяч п'ятсот тридцять)штук
облігацій та проспектом емісії облігацій)
фактично розміщених
596 530 ( П'ятсот дев'яносто шiсть
тисяч п'ятсот тридцять)штук
4. Загальна номінальна вартість
випуску (серії) облігацій:
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п'ять тисяч сімсот шістдесят) акцій ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI ГРУП», що складає 98,288 % голосуючих акцій, 02.02.2015 року
продало свій пакет акцій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФОЗЗІ ГРУП», про що ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФОЗЗI
ГРУП» стало відомо на підставі отриманого 12.02.2015 року реєстру власників
іменних цінних паперів в ПАТ «НДУ». Станом на 02.02.2015 р. ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ФОЗЗI ГРУП» не володіє
акціями ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI ГРУП».
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОЗЗІ ГРУП»
02.02.2015 р. придбало 1965760 (один мільйон дев'ятсот шістдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят) акцій ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОЗЗI ГРУП», що складає 98,288 % голосуючих акцій. Раніше ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОЗЗІ ГРУП» акціями ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI ГРУП» не володіло.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор
Костельман Володимир Михайлович
13.02.2015
Тiгiпка Сергiя Леонiдовича обрано Головою Наглядової ради Товариства на строк три роки. Тiгiпко С.Л. володiє часткою в розмiрi 99% Статутного капiталу ПрАТ «СК «IНДУСТРIАЛЬНА». Не судимий. Протягом останнiх
п’яти рокiв займав наступнi посади: з 12.12.2012 р. по 27.11.2014 р. – Верховна Рада України сьомого скликання, народний депутат України; з
11.03.2010 р. по 03.12.2012р. – Кабiнет мiнiстрiв України, Вiце-прем’єр мiнiстр України, Вiце-прем’єр - мiнiстр України - Мiнiстр соцiальної полiтики
України; з 27.09.2005 р. по 12.06.2009 р. – Голова Правлiння АКБ «ТАСКомерцбанк» (з 03.12.2007р. перейменовано в ВАТ «Сведбанк»);
Попенка Сергiя Павловича обрано Членом Наглядової ради Товариства на строк три роки. Попенко С.П. не володiє акцiями Товариства. Не
судимий. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Протягом
останнiх п'яти рокiв займав наступнi посади: з 26.09.2013 по сьогоднiшнiй
день – ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорiв; з 01.03.2011 по
25.09.2013 – ТОВ «ТАС ГРУП», Голова Ради Директорiв; з 13.10.2008 по
28.02.2011 – Голова Ради Директорiв ТОВ «IФГ «ТАС»;
Бiлонога Олексiя Вiкторовича обрано на посаду Члена Наглядової ради
Товариства строком на три роки. Бiлоног О.В. не володiє акцiями Товариства. Не судимий. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Протягом останнiх п'яти рокiв Бiлоног О.В. займав наступнi посади: з
01.10.2013 по сьогоднiшнiй день – ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з юридичних питань; з 01.03.2011 по 30.09.2013 – ТОВ «ТАС ГРУП», Директор з юридичних питань; з 13.10.2008 по 28.02.2011 – ТОВ «IФГ «ТАС», Директор з
юридичних питань.
III. Підпис
Голова Правлiння Кравцова Свiтлана Борисiвна підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством, 17.02.2015 р.
які пропонувалися для розміщення
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про
реєстрацію випуску облігацій), грн
фактично розміщених, грн

35 940 932,50 ( Тридцять п’ять
мiльйонiв дев'ятсот сорок тисяч
дев'ятсот тридцять двi грн. 50 коп.)
35 940 932,50 ( Тридцять п’ять
мiльйонiв дев'ятсот сорок тисяч
дев'ятсот тридцять двi грн. 50 коп.)
5. Загальна сума, на яку укладено дого- 35 940 932,50 ( Тридцять п’ять
вори з першими власниками у процесі мiльйонiв дев'ятсот сорок тисяч
розміщення випуску (серії) облігацій, грн дев'ятсот тридцять двi грн. 50 коп.)
Облігації, придбані членами
Кількість (шт.):
Сума, сплачена за облігації (грн):
наглядової (спостережної) ради**
Облігації, придбані членами
Кількість (шт.):
виконавчого органу**
Сума, сплачена за облігації (грн):
Облігації, придбані працівниками
Кількість (шт.):
Сума, сплачена за облігації (грн):
емітента**
Від емітента: Директор Власюк Павло Миколайович
Від аудитора*: Генеральний директор ТзОВ аудиторська фірма «Укр
ЗахідАудит» Озеран Володимир Олександрович
Від андеррайтера:
Від фондової біржі, через яку здійснено публічне розміщення облігацій***: ПАТ ФБ ПФТС Керівник управління Коломієць А.А.
Від Центрального депозитарію цінних паперів: Директор операційного
департаменту Адамовська М.О.
____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЛЕМСЕРВІС» (надалі – Товариство)

(код ЄДРПОУ – 00703351,місцезнаходження Товариства: Полтавська
обл. Глобинський р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 89)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 08 квітня 2015 року о 12 год. 00 хв.,
місце проведення загальних зборів: Полтавська обл. Глобинський р-н,
смт. Градизьк, вул. Київська, 89 в приміщенні актового залу.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах
буде здійснюватися 08 квітня 2015 року у місці проведення загальних зборів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв.
Документом, що підтверджує право участі у роботі загальних зборів є
паспорт, для уповноважених осіб – паспорт та довіреність яка оформлена
згідно чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 02 квітня 2015 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Правління.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності
за 2014 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної
комісії Загальних зборів.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за адресою
Товариства: Полтавська обл. Глобинський р-н смт. Градизьк, вул. Київська, 89 у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 12.00 в бухгалтерії
Товариства, посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Бігдан Микола
Андрійович. Довідки за тел. (05365) 34-3-44.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства
в 2014 році (тис.грн.).
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
2461
1662
Основні засоби
750
465
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
692
513
Сумарна дебіторська заборгованість
228
61
Грошові кошти та їх еквіваленти
40
44
Нерозподілений прибуток
238
31
Власний капітал
1741
1534
Статутний капітал
504
504
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
720
128
Чистий прибуток (збиток)
207
50
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2014360
2014360
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
18
18
(осіб)
Наглядова рада Товариства

Товариство з обмеженою
відповідальністю «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»

повідомляє тимчасову зміну місцезнаходження з м. Донецьк,
вул. Антіпова, 7А на м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 119, приміщення 23, кабінет 5, 6.
Графік роботи за тимчасовим місцезнаходженням: робочі дні: понеділок — п’ятниця з 9.00 до 18.00, обідня перерва — з 12.00 до
13.00, вихідні — субота, неділя.
Термін перебування за новим місцезнаходженням — до
02.08.2015.

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

Приватне акцiонерне товариство «Управ
лiння механiзацiї будiвництва», 05514471

Херсонська , д/в, 73000, м.Херсон, Макарова 44 0552291594,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 17.02.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.umb.vatua.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності ПП «АК «Рейтинг-Аудит», 30687076
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік
Найменування показника
Періоди
2014р. 2013 р.
Усього активів
570,4 385,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)
237,6 250,8
Довгострокові фінансові інвестиції
35,0
35,0
Запаси
102,0
33,7
Сумарна дебіторська заборгованість
183,4
64,5
Грошові кошти та їх еквіваленти
12,4
0,8
Інші необоротні активи
0,6
Нерозподілений прибуток
-185,8 -395,6
Власний капітал
525,3 315,5
Статутний капітал
8,3
8,3
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
69,9
45,1
Чистий прибуток (збиток)
209,8 -67,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
16578 16578
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
2
9
Голова Правління
ПрАТ «Управління механізації будівництва» 	Арав О.А.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
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

товариство "Свеський насосний завод"

05785454
41226, смт Свеса, Заводська, 1
0545663360 0545663360
snz@mail.ru
http://www.snz.com.ua

Зміна складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
16 лютого 2015 року припинено повноваження за власним бажанням
члена Наглядової Ради ПАТ «Свеський насосний завод» Бiдного Володимира Миколайовича (Паспортнi данi: фiзична особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних) згiдно Протоколу засiдання Наглядової Ради
ПАТ «Свеський насосний завод» № 160215-1 вiд 16.02.2015 року. Пiдстава
для припинення повноважень - заява Бiдного В.М. Часткою в статутному
капiталi емiтента ПАТ «Свеський насосний завод» звiльнена особа не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк перебування на займанiй посадi: з 23.04.2014 року по 16.02.2015
року. На посаду звiльненої особи нiкого не призначено.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Михайлов Микола Петрович
В.о. генерального директора (підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
17.02.2015
(дата)
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№33, 18 лютого 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання загальних зборів акціонерів

ПАТ «Охтирський пивоварний
завод».

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «Охтирський пивоварний завод», 42700,м. Охтирка,
Сумської обл., вул. Батюка, 23,
2) Дата, час та місце проведення загальних зборів: 19 березня
2015 року о 12-00 год. за адресою: 42700,м. Охтирка, Сумської обл.,
вул. Батюка, 23, приміщення актового залу.
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 19 березня 2015 р. з 9-00 год. до 11 год.30 хв. , за адресою:
42700,м. Охтирка, Сумської обл., вул. Батюка, 23, приміщення актового
залу.
4) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 13.03.2015 р.
5) Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком
денним:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту зборів.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
4. Затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів , які можуть вчинятися товариством протягом одного року.
9. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами , з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з
проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 09-00 години до 17-00 години, а
в день проведення загальних зборів акціонерів - у місці їх проведення, в приймальні Товариства. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Друговська Олена Миколаївна,
тел. (05446) 2-36-09.
У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються прізвище,
ім'я та по-батькові акціонера, кількість (тип) належних йому акцій (для
ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру).
7)Для участі в зборах при собі необхідно мати паспорт, або документ,
що посвідчує особу акціонера, або його довірену особу. Для представників акціонера – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства.
8) Показники фінансово-господарської дія-ті ПАТ «Охтирський пивоварний завод» за 2014 рік( тис. грн.)
період
Найменування показника
поперезвітній
дній
Усього активів
25427
34097
Основні засоби
13903
20675
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
8612
7058
Сумарна дебіторська заборгованість
2027
2519
Грошові кошти та їх еквіваленти
158
349
Нерозподілений прибуток
19967
24313
Власний капітал
22293
28818
Статутний капітал
1504
1504
Довгострокові зобов’язання
9
300
Поточні зобов’язання
3125
4979
Чистий прибуток (збиток)
7415
3941
Середньорічна кількість акцій (шт.)
6014040
6014040
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів , витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
248
245
(осіб)
Голова правління
ПАТ «Охтирський пивоварний завод»
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Журавльов К. Л.

Приватне акціонерне товариство
«Броварське шляхово-будівельне
управління №50»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх
порядок денний
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне
акціонерне товариство «Броварське шляхово-будівельне управління
№50» (далі – Товариство), 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 2-А.
2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 23 березня 2015 року о 8.30, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 2-А,
кабінет Генерального директора.
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: з 7 год. 30 хв. до 8 год. 20 хв. 23 березня 2015 року. При собі мати
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.
4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17.03.2015 р.
5) Перелік питань, що виносяться на голосування:
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення, обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність
Товариства за 2014 рік та завдання на 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків)
за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у
2014 році.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
звіту Генерального директора, звіту Ревізора.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором протягом не більше
як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної
вартості.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попере2014
дній
2013
Усього активів
193281
204233
Основні засоби
54801
51596
Довгострокові фінансові інвестиції
255
255
Запаси
13104
11786
Сумарна дебіторська заборгованість
105783
77844
Грошові кошти та їх еквіваленти
16011
12268
Нерозподілений прибуток (збиток)
60221
60157
Власний капітал
66194
66194
Статутний капітал
1419
1419
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
65447
76463
Чистий прибуток (збиток)
+65
+216
Середньорічна кількість акцій (шт.)
71136
71136
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
189
192
(осіб)
6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати
проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у
робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 та в доступному місці – прий
мальні Генерального директора, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними
документами: Генеральний директор Гавриленко Віктор Федорович,
контактна особа – начальник планово-економічного відділу Турбал
Наталія Михайлівна.
Тел. для довідок: (04594) 6-29-79, (097-505-20-67).
Генеральний директор

№33, 18 лютого 2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «ЯВІР-КРЗ»
Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «ЯВІР-КРЗ» (місцезнаходження:
02096, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, ідентифікаційний код юридичної особи 24583124) повідомляє Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів та доводить до Вашого відома наступну інформацію:
1. Річні загальні збори акціонерів відбудуться «27» березня 2015
року о 15-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 10
(ДК «Дніпро»), 2-ий поверх, актова зала.
2. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення з 13:30 до 14:50 години.
3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних
зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 23 березня
2015 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком
денним:
(1) Обрання лічильної комісії.
(2) Затвердження рішення Наглядової Ради про обрання голови та
секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
(3) Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
(4) Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками
його розгляду.
(5) Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
(6) Відкликання (звільнення) голови та членів Ревізійної комісії.
(7) Обрання (призначення) голови та членів Ревізійної комісії.
(8) Затвердження річного звіту товариства..
(9) Розподіл прибутку і збитків товариства. Виплата дивідендів.
(10) Надання попередньої згоди на вчинення та затвердження вже
вчинених правочинів (в т.ч. правочинів з заінтересованістю та значних
правочинів).
(11) Затвердження внутрішніх положень Товариства.
5. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Борис-

пільська, 9 (кабінет головного бухгалтера) у робочі дні (з вівторка по
четвер) та робочий час (з 10:00 до 12:00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна за ознайомлення: гол. бух. Баранова В.В.
6. Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів на загальних зборах – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного
законодавства, та документ, що посвідчує особу.
7. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітпоперений
дній
Усього активів
1692
1789
Основні засоби
1511
1528
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
74
44
Сумарна дебіторська заборгованість
101
119
Грошові кошти та їх еквіваленти
6
98
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
967
830
Статутний капітал
110
110
Довгострокові зобов'язання
24
Поточні зобов'язання
139
172
Чистий прибуток (збиток)
1
247
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
5
5
(осіб)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом
ленні
Голова правління Е.Б. Єгоров, 12 лютого 2015 року

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПАТ «ІНТЕХЦЕНТР»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ
ЦЕНТР «ІНТЕХЦЕНТР» (код за ЄДРПОУ 21547004; місцезнаходження:
Україна, 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, далі – Товариство) повідом
ляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які
відбудуться 20 березня 2015 року о 10 годині 00 хв., за адресою:
м. Київ, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, 3-й поверх.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, о 09-00 годині, закінчення реєстрації о 09-45 годині. Реєстрація буде
проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що
підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16 березня 2015 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть
участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів
Товариства.
3. Звіт Голови Наглядової ради про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за
2014 р.
5. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, в тому
числі, балансу та звіту про фінансові результати Товариства за
2014 рік.
7. Прийняття рішення про співвідношення вартості чистих активів та
розміру статутного (складеного) капіталу Товариства за станом на кінець 2014 фінансового року.

8. Розподіл прибутку отриманого Товариством.
9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та/або про
попереднє схвалення значних правочинів.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час з 9:00 до
18:00 за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, 3-й поверх.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами – Генеральний директор ПАТ «ІНТЕХЦЕНТР» Мишковський Олександр Миколайович. Довідки за телефоном: 463-82-66.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ІНТЕХЦЕНТР» за 2014 р. (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
4395,6
3810,5
Основні засоби
1370,7
1363,1
Довгострокові фінансові інвестиції
1500,0
1500,0
Запаси
0
--Сумарна дебіторська заборгованість
72,7
132,1
Грошові кошти та їх еквіваленти
3,7
36,4
Нерозподілений прибуток
465,9
362,6
Власний капітал
2239,6
2136,3
Статутний капітал
1747,7
1747,7
Довгострокові зобов'язання
0
--Поточні зобов'язання
2156,0
1674,2
Чистий прибуток (збиток)
26,7
43,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
6990743 6990743
Кількість власних акцій, викуплених протягом
----періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
----власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
6
7
(осіб)
Генеральний директор ПАТ «ІНТЕХЦЕНТР» О.М. Мишковський
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація ПАТ за 2014 р.

Публiчне акцiонерне товариство «iм.Фрунзе».

ЄДРПОУ 00413593. Адреса 75131 Херсонська обл. Цюрупинський р-н с.В.Копанi
вул.Радянська, 12, тлф 0554251544. Повний текст РІ у ЗІБД Комісії розкрит
16.02.15. Веб-сторінка, на який розміщено РІ frunze.vatua.com. Аудитор ППФ
«Миколаїв-Аудит», 19301508. Загальні збори вiдбулися 28.03.14. Прядок денний: 1.Звiт про результати дiяльностi за 2013р. 2.Звiт НР, звiт та висновки РК.
3.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i розподiлу прибутку за 2013р.
4.Попереднє схвалення значних правочинiв. Пропозицiй щодо внесення змiн до
Річна інформація ПАТ за 2014 р.

Публiчне акцiонерне товариство «Сигма».

ЄДРПОУ 14120788. Адреса 73000 м.Херсон вул.Белiнського, 15, тлф
0552263103. Повний текст РІ у ЗІБД Комісії розкрит 16.02.15. Веб-сторінка,
на який розміщено РІ: sigma.vatua.com. Аудитор ТОВ НАФ «Пріоритет»,
14124964. Загальні збори вiдбулися 30.04.14. Порядок денний: 1.Обрання
лiчильної комiсiї. 2.Звiт про результати дiяльностi за 2013р. 3.Звiт НР, звiт
та висновки РК. 4.Затвердження звiту, балансу i порядку покриття збиткiв.
5.Попереднє схвалення значних правочинiв. Пропозицiй щодо змiн до порядку денного не було. Прийнятi рішення: 1.Лiчильна комiсiя обрана. 2.Звiт
про результати дiяльностi за 2013р. прийняти до вiдома. 3.Звiт НР, висновок РК по балансу затвердити. 4.Звiт, баланс за 2013р. затвердити. 5.Попередньо схвалити значнi правочини. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.
грн.) (2014р./2013р.): Усього активів 12316/18198. Основні засоби 671/4387.
Запаси 106/116. Сумарна дбт заборгованість 11386/13540. Грошові кошти
та їх еквіваленти 0/2. Власний капітал 648/4948. Статутний капітал 219/219.
Непокритий збиток -7806/-3506. Поточні зобов’язання 11668/13250. Збиток
на одну акцію -1/-0,4. Кількість акцій 4273320/4273320.

порядку денного не було. Прийнятi рішення: 1.Звiт за 2013р. прийняти до вiдома.
2.Звiт НР, звiт та висновки РК затвердити. 3.Звiт та баланс товариства за 2013р.
затвердити. 4.Рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв не приймати. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
(2014р./2013р.): Усього активів 4902/5521. Основні засоби 4642/4951. Запаси
56/409. Сумарна дбт заборгованість 200/149. Грошові кошти та їх еквіваленти
4/12. Власний капітал 4669/4686. Статутний капітал 3595/3595. Нерозподілений
прибуток 277/294. Довгострокові зобов’язання 30/385. Поточні зобов’язання:
203/450. Прибуток на одну акцію (грн.) 0/0,3. Кількість акцій 14380000/14380000.

Приватне акціонерне товариство «Спец
буд-Херсон» скликає загальні збори акціонерів 24.03.15 о 16.30

за адресою товариства: м.Херсон, вул.Баку, 10, актова зала, з таким
порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт про результати
діяльності за 2013-2014р.р. 3.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора. 4.Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2013-2014р.р. 5.Переобрання наглядової ради та ревізора. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
зборах 18.03.15. З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий
час, звернувшись у приймальні до директора Святенко Є.А. Реєстрація
учасників зборів 24.03.15 з 16.10 до 09.25 за адресою їх проведення.
При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
(2014р./2013р.): Усього активів 3600/3519. Основні засоби 176/190. Запаси 124/130. Сумарна дбт заборгованість 2460/2413. Грошові кошти та
їх еквіваленти 37/5. Власний капітал 785/796. Статутний капітал 20/20.
Непокритий збиток -124/-113. Поточні зобов’язання 2815/2723. Чистий
збиток -60/17.

Приватне акціонерне товариство
«Міжрегіональне бюро консалтингу»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Міжрегіональне бюро консалтингу», 24382822,

проспект Визволителiв, 1, м.Київ, 02660, Україна, 044 544-1777.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 16.02.2015. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: mbk.biz.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛIМПIЄЦЬ»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- СТВО «ОЛIМПIЄЦЬ», 19481031,
ня, міжміський код та телефон
бульвар Верховної Ради 33/1,
емітента
м. Київ, Днiпровський, 02094,
Україна, (044) 2924182

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

16.02.2015

oli.mbk.biz.ua

Приватне акцiонерне товариство «Днiпровська перлина»
Річна інформація ПрАТ
за 2014 р.
Приватне акцiонерне товариство «Днiпровська перлина». ЄДРПОУ
31694168. Адреса Херсонська обл. м.Каховка Чаплинське шосе, 7, тлф
0554257762. Повний текст РІ у ЗІБД Комісії розкрит 16.02.15. Вебсторінка, на який розміщено РІ dnperl.vatua.com. Аудитор ТОВ АФ «ПрофіАудит», 30768778. Основні показники фінансово-господарської діяльнос-

ті (тис. грн.) (2014р./2013р.): Усього активів 23850/27518. Основні засоби
18269/21266. Запаси 3233/3996. Сумарна дбт заборгованість 2324/2202.
Грошові кошти та їх еквіваленти 2/25. Власний капітал -34027/-29055.
Статутний капітал 2420/2420. Непокритий збиток -43916/-41900. Довгострокові зобов’язання 27915/26609. Поточні зобов’язання 29962/29964.
Збиток на одну акцію -0.38/-1.44. Середньорічна кількість акцій
9679252/9679252.

Приватне акціонерне товариство
«Київський проектний інститут підприємств побутового обслуговування»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- «Київський проектний інститут
ня, міжміський код та телефон
підприємств побутового обслуговуванемітента
ня», 03063461, вул. Терьохіна, 8-А,
м. Київ, 04080, Україна, (044) 468-50-17

2. Дата розкриття повного тексту
17.02.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
kdpb.mbk.biz.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акціонерне товариство «Унiвермаг «Залiзничний»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- «Унiвермаг «Залiзничний», 21633407,
ня, міжміський код та телефон
проспект Повiтрофлотський, 44,
емітента
м. Київ, Солом'янський, 03186,
Україна, (044) 249-47-08, 249-46-97
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2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

16.02.2015

umzaliz.mbk.biz.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Чотирбоцьке хлібоприймальне підприємство» (код

ЄДРПОУ 00956721, місцезнаходження: вул. Привокзальна, буд. 1, с. Чотирбоки, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., Україна, 30442) повідомляє, що річні
загальні збори товариства відбудуться 25 березня 2015 р. о 10 год. 00 хв.
Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПАТ «Чотирбоцьке ХПП»,
вул.  Привокзальна, буд. 1, с. Чотирбоки, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., Україна, 30442. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах
буде проведена з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. в день проведення зборів за
адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах: 19 березня 2015 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2014 рік.
2. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,
звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2014 рік.
4. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.
5. Затвердження положення про наглядову раду товариства.
6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів
наглядової ради.
7. Затвердження кількісного складу наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
10. Припинення повноважень члена ревізійної комісії.
11. Обрання члена ревізійної комісії.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися то-

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

1. Повне найменування емітента – Публiчне акцiонерне
товариство «КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента – 04012193
3. Місцезнаходження – 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7
4. Міжміський код, телефон та факс – 0442852041, 0442854743
5. Електронна поштова адреса – budindustriya@kv.chereda.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації – 04012193.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації – зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення – 13.02.2015р. Відповідно Наказу Голови правління вiд 13.02.2015р. №57-К прийнято рiшення про звiльнення посадових
осiб товариства. Звiльнено з 13.02.2015р. з посади Головного бухгалтера
Косьміна Віктора Івановича (посадовою особою не надано згоди на роз-

вариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з
дати проведення загальних зборів.
13. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
4 941
3 288
Основні засоби
1 346
1 451
Довгострокові фінансові інвестиції
0
Запаси
200
259
Сумарна дебіторська заборгованість
495
1 095
Грошові кошти та їх еквіваленти
2 889
474
Нерозподілений прибуток
3 901
1 647
Власний капітал
4 412
2 158
Статутний капітал
511
511
Довгострокові зобов'язання
68
93
Поточні зобов'язання
461
1 037
Чистий прибуток (збиток)
2 254
198
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2 042 800 2 042 800
Кількість власних акцій, викуплених протягом
--періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
59
47
Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних
зборів, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00, у наступному місці: зал
засідань №1 ПАТ «Чотирбоцьке ХПП», вул. Привокзальна, буд. 1, с. Чотирбоки, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., Україна, 30442. Відповідальна
особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів – директор Маринич Микола Михайлович.

криття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента –
0%. Звiльнено з посади відповідно Наказу Голови правління вiд 13.02.2015р.
№57-К Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi наданої заяви.
Строк, протягом якого перебував на посадi: з 01.08.2014р. по 13.02.2015р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Призначено з 16.02.2015р. на посаду Головного бухгалтера Максимовича Кирила Миколайовича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента
– 0%, розмiр пакета акцiй емiтента – акцiями товариства не володiє. Призначено на посаду відповідно Наказу Голови правління вiд 13.02.2015р.
№57-К на підставі наданої заяви. Строк, на який призначено посадову особу – на невизначений термін. Iншi посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв: фінансовий директор. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Голова правління Нестеров В.Г., 16.02.2015р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
2. Код за ЄДРПОУ: 30965299
3. Місцезнаходження: 03035 місто Київ Митрополита Василя Липківського, 45
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)585-41-01 (044)585-41-01
5. Електронна поштова адреса: nest@security-cb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: therealestateofcapital.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення
16 лютого 2015 року емітент ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» отри-

мав від Центрального депозитарію ПАТ «НДУ» Реєстр власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2014 р., у зв’язку з чим емітенту стало відомо про виникнення особливої інформації, а саме: відомості про
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій.
Стало відомо, що пакет власника акцій «фізичної особи» став менше
10 відсотків голосуючих акцій.
Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій становив 97,3151 % статутного капіталу. Розмір пакета акцій акціонера до зміни пакета акцій становив 100270619 штук.
Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій становить 0 %. Розмір
пакета акцій з урахуванням розміру зменшення становить 0 штук.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Генеральний директор Князєв Ігор Євгенійович, 17.02.2015 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Інвестиційна компанія «Велбін»

нет 3.
Графік роботи за тимчасовим місцезнаходженням: робочі дні: понеділок — п’ятниця з 9.00 до 18.00, обідня перерва — з 12.00 до 13.00, вихідні — субота, неділя.

повідомляє тимчасову зміну місцезнаходження з м. Донецьк, вул. Антіпова, 7А на м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 119, приміщення 23, кабі-
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№33, 18 лютого 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення
про намір придбання значного пакету акцій ПАТ «Агропромтехпостач»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Імперія-Агро» (скорочено – ТОВ «Імперія-Агро») враховуючи умови
статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р.
щодо придбання значного пакету акцій товариства, повідомляє про свій намір
придбати пакет акцій публічного акціонерного товариства «Агропромтехпостач» код за ЄДРПОУ 00913574, що належать державі Україна (керуючи рахун-
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ком регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області) у кількості 17 274 280 штук, що становить 99,965% статутного
капіталу публічного акціонерного товариства «Агропромтехпостач».
Номінальна вартість однієї акції – 0,25грн. Номінальна вартість простих
іменованих акцій ПАТ «Агропромтехпостач» що планується придбати –
4 318 570грн.
Початкова ціна пакета акцій - 4 319 000грн.
Генеральний директор
ТОВ «Імперія-Агро»
Ю.О. Оцабрик

№33, 18 лютого 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ДНIПРОТУРИСТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 02650191
3. Місцезнаходження емітента - 49027, м. Днiпропетровськ, вул. Фучика, буд. 30
4. Міжміський код, телефон та факс емітента - (056)-377-43-20, 377-4320
5. Електронна поштова адреса емітента - dneproturist@hotel-rassvet.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - http://dniprotourist.dp.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
цього Положення - Зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Змiни вiдбулися за рiшенням засiдання Наглядової ради (розпорядження № 60 вiд 13.02.2015 р.). Герелюк Никифiр Сильвестрович (паспорт
АК 744483, виданий 07.12.1999 р. Новомосковським РВ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл.) 13 лютого 2015 року звiльнений з посади голови
правлiння на пiдставi передбаченою контрактом вiд 28.01.2014 р. та вiдповiдно до п.8 ст. 36 КЗпП України. Володiє 6,46 % акцiй Товариства. Перебував на посадi з 29.01.2008 року. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни вiдбулися за рiшенням засiдання Наглядової ради (розпорядження № 60 вiд 13.02.2015 р.). На члена правлiння Баженову Олену Анатолiївну (паспорт АМ 213306, виданий 09.02.2004 р. Жовтневим РВ ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй обл.) покласти виконання повноважень голови правлiння з 16.02.2015 р. до прийняття рiшення про обрання
голови правлiння ПрАТ "ДНIПРОТУРИСТ" у встановленому порядку. Не
володiє акцiями Товариства. Iнформацiя про iнше посади, якi обiймала
особа протягом останнiх 5 рокiв - 2009-2011 р.р. головний економiст - заступник головного бухгалтера ЗАТ "ДНIПРОТУРИСТ", 2011-2014 р.р. головний адмiнiстратор, член правлiння ПрАТ "ДНIПРОТУРИСТ". Посадова
особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади
Голова правління Баженова О. А.
16 лютого 2015 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" (далі по тексту - Товариство), відповід-

но до Рішення ДКЦПФР від 20.10.2009 р. N 1207 "Про порядок реєстрації
та опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства", повідомляє про придбання однією особою усіх акцій Товариства: найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32987822; дата придбання однією особою усіх акцій Товариства
(дата останнього придбання пакета акцій): 16.02.2015 р.; дата зарахування акцій Товариства на рахунок у цінних паперах цієї особи - 16.02.2015
р.; усі акції Товариства придбала фізична особа.

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРЧОВИК"

(код ЄДРПОУ 05496684)
Місцезнаходження Товариства: 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Горького, буд. 7. Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів по результатам фінансово-господарської діяльності ПРАТ "РМП "Харчовик" за 2014
рік відбудуться: 27 березня 2015 року о 14-00 за адресою: 49038, м.
Дніпропетровськ, вул. Горького, буд. 7, каб. № 1.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження звіту виконавчого органу виконавчого органу Товариства.
3. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства.
4. Затвердження звіту Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
2014 рік
2013 рік
Усього активів
550,3
555.6
Основні засоби
376,4
387.6
Запаси
31,6
32.2
Сумарна дебіторська заборгованість
123,9
68.4
Грошові кошти та їх еквіваленти
18,4
2,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-1432,3
(1602.1)
Власний капітал
60,9
(108.9)
Статутний капітал
483.5
483.5
Поточні зобов’язання
489,4
664.5
Чистий прибуток (збиток)
167,3
35.9
Середньорічна кількість акцій (штук)
1933800 1933800
Чисельність працівників на кінець періоду
2
5
(осіб)
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних
зборах буде проводитись за адресою проведення зборів 27 березня
2015 року з 13-30 до 13-55. Для участі у зборах акціонерам необхідно
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах,
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 20 березня 2015 року. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні в кабінеті Генерального директора ПРАТ
"РМП "Харчовик" з 9-00 до 12-00. А в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення
з документами - Генеральний директор ПРАТ "РМП "Харчовик" Остапенко Владислав Володимирович.
Телефони для довідок: (056) 778-57-05, (0562) 38-69-33.
Виконавчий орган ПРАТ "РМП "Харчовик"

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
(багатоканальний):

(044) 5864394
15
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне підприємство «МЕТАЛ-СЕРВІС»
ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ЦІЛЬОВИХ ОБЛІГАЦІЙ
ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС» (серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q )
І. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан.
1. Загальна інформація про емітента:
1.1. Повне найменування українською мовою: Приватне підприємство
«МЕТАЛ-СЕРВІС»
Повне найменування російською мовою: Частное предприятие «МЕТАЛЛСЕРВІС»
1.2. Скорочене найменування українською мовою: ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС»
Скорочене найменування російською мовою: ЧП «МЕТАЛЛ-СЕРВІС»
1.3. Код за ЄДРПОУ: 32769553
1.4. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 5-Б.
1.5. Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта): тел./факс
(044) 364-14-15
1.6. Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента:
Державну реєстрацію емітента проведено 30.01.2004. Дарницькою районною
в місті Києві державною адміністрацією, номер запису в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 065 120 0000 001512. З
дати державної реєстрації емітента зміни щодо його організаційно-правової форми чи назви не мали місця.
1.7. Предмет і мета діяльності:
Предметом діяльності згідно із Статутом Емітента є: 1) надання послуг, здійснення консультаційної, посередницької, культурно-освітньої та будь-якої іншої
господарської та підприємницької діяльності, що не суперечить чинному законодавству України; 2) встановлення і розвиток зовнішньоекономічних зв’язків з організаціями і громадянами, що займаються аналогічною діяльністю, а також з
зацікавленими у продукції і послугах Емітента; 3) поєднання господарськоекономічних інтересів Емітента з інтересами жителів України.
Метою утворення та діяльності Емітента є: 1) одержання прибутку та використання його в інтересах Учасників (власників) Емітента; 2) ефективне управління
майном та коштами, як власними, так і залученими; 3) забезпечення суспільних
потреб в продукції, роботах та послугах Емітента.
Перелік основних видів діяльності, яку здійснює Товариство включає в себе
наступне:
• Надання послуг фізичним та юридичним особам:
- консультацій з комерційної діяльності та управління;
- рекламних, інформаційних, посередницьких послуг, у тому числі, на підставі
договорів комісії, доручень, агентських угод;
- послуг управління підприємствами;
- послуг, що стосуються біржових операцій з фондовими цінностями;
- послуг посередництва в кредитуванні та інші види фінансового посередництва;
- транспортних послуг як юридичним, так і фізичним особам (у тому числі, але
не обмежуючись, послуг внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним, залізничним, водним та повітряним транспортом,
транспортно-експедиційні послуг при перевезенні внутрішніх, зовнішньоторгівельних, транзитних вантажів);
- багатопрофільних побутових послуг населенню;
- інформаційно-консультативних, маркетингових, рекламних, перекладацьких, представницьких, агентських, сервісних, торгівельних, лізингових, дилерських, митно-броксрських, консалтингових, експертних, побутових, комунальних,
дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших
послуг юридичним та фізичним особам, які не заборонені чинним законодавством України.
• Торгівельно-посередницька діяльність:
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;
- купівля-продаж, міна нерухомого майна (у тому числі, власного);
- посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами;
- посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями, тютюновими виробами та алкогольними напоями;
- інші види оптової торгівлі;
- роздрібна торгівля рибою та морепродуктами;
- роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями;
- роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля меблями;
• Будівництво:
- будівництво будівель та споруд;
- загальнобудівельні роботи;
- інші будівельні роботи;
- організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в
оренду;
- діяльність в сфері інжинірингу;
- монтаж та встановлення збірних конструкцій; улаштування покрівель; зведення будівельних риштовань; бетонні роботи; цегляна та кам’яна кладка; монтаж електропроводки та арматури; монтаж систем пожежної та охоронної сигналізації; монтаж антен; інші роботи з електроустаткування будівель; монтаж систем
опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; водопровідні та каналізаційні
роботи; газопровідні роботи; установлення огороджень і поручнів; інші електромонтажні та монтажні роботи; штукатурні роботи; столярні роботи; роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою; інші види діяльності, пов’язані з
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покриттям підлоги та стін; роботи з скління; малярні роботи; інші роботи з завершення будівництва;
- виконання та надання будівельних послуг підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності та громадянам України, іноземцям,
особам без громадянства.
• Виробнича діяльність:
- оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів;
- виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі;
- діяльність ресторанів;
- діяльність кафе;
• Інші види діяльності:
- консультації з питань інформатизації, створення програмного забезпечення,
оброблення даних, робота з базами даних, технічне обслуговування та ремонт
офісної та комп’ютерної техніки;
- дослідження та розробки в галузі природних, технічних, гуманітарних та суспільних наук;
- здійснення інших видів діяльності за встановленим на території України порядком, що не
- суперечать чинному законодавству України;
- реалізація результатів науково-дослідницьких та конструкторських робіт (у
тому числі, але
- не обмежуючись, продаж ліцензій, винаходів та «НОУ-ХАУ», в тому числі за
кордон).
- підприємство також здійснює інші види діяльності, що не суперечать та не
заборонені
- чинним законодавством України. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню згідно
- діючого законодавства України, здійснюються після отримання Підприємством відповідних
- ліцензій та дозволів.
1.8. Перелік засновників Емітента: Засновниками емітента є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фенікс-Індастріз» (код за ЄДРПОУ 35920210) та фізична особа — резидент Капітонов Руслан Володимирович.
1.9. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок
їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента) :
Управління Емітентом і контроль за його діяльністю здійснюють Загальні збори учасників (власників) та Директор.
Вищим органом Емітента є Загальні збори учасників (власників). Правомочність Загальних зборів і прийнятих ними рішень, порядок та строки їх
скликання визначаються чинним законодавством України та статутом Емітента.
До виключної компетенції Загальних зборів учасників (власників) відноситься:
1) визначення основних напрямків діяльності Емітента, затвердження річних
планів і звітів про їх виконання;
2) внесення змін до статуту Емітента, зміна розміру його статутного капіталу;
3) обрання та відкликання Директора Емітента;
4) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Емітента,
утворення і визначення повноважень контрольного (их) органу (ів) Емітента;
5) затвердження річних результатів діяльності Емітента, включаючи його дочірні підприємства, порядку розподілу, термін і порядок виплати прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
6) вирішення питання про придбання Емітентом частки (долі) учасника (власника);
7) виключення учасника (власника) із Емітента;
8) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв і інших відособлених підрозділів Емітента, затвердження положень (статутів) про них;
9) прийняття рішення про здійснення/припинення інвестицій у статутні капітали (фонди) та акції інших юридичних осіб, в тому числі рішення про створення
(участь у створенні) юридичних осіб та придбання/продаж часток/акцій у статутних капіталах інших юридичних осіб, отримання і розподілу прибутку від таких
інвестицій тощо;
10) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності Директора Емітента;
11) визначення умов оплати праці Директора Емітента, а також керівників
його дочірніх підприємств, філій і представництв;
12) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками (власниками) додаткових внесків;
13) надання попереднього погодження на укладення, зміну чи розірвання
будь-яких правочинів (договорів, операцій, тощо. Для цілей цього підпункту,
правочином також вважається будь-які додаткові правочини до такого правочину;
14) прийняття рішень про видачу гарантій та поручительств від імені Емітента;
15) попереднє письмове погодження операцій, пов’язаних з заставою майна
Емітента;
16) надання попереднього погодження на укладення будь-яких правочинів
(договорів, операцій, тощо) про придбання будь-яких активів чи майна, а також
надання попереднього погодження на укладення будь-яких правочинів (договорів, операцій, тощо);
17) відмова від будь-яких прав належних Емітенту, чи їх передача, у тому
числі, але не виключно, прав користування земельними ділянками;
18) ухвалення рішення про припинення діяльності Емітента або ліквідацію,
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
19) відчуження майна Емітента на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Емітента;
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20) пропозицій Директора про списання з балансу Емітента безнадійної щодо стяг8) затверджувати організаційну структуру, положення, посадові інструкції,
нення заборгованості, товарно-матеріальних цінностей Емітента в результаті нестач
правила, процедури, методики та інші внутрішні документи Емітента, за винятком
та втрат, а також про списання морально застарілого, зношеного та непридатного для
внутрішніх документів Емітента, затвердження яких віднесено до компетенції інподальшого використання майна, крім малоцінного та швидкозношуваного майна. Пеших органів Емітента;
релік майна, безнадійної заборгованості, нестач та втрат, які Директор має намір спи9) делегувати деякі повноваження іншим посадовим особам Емітента, за висати, подаються ним на погодження разом з проектом рішення про списання;
нятком повноважень, віднесених до компетенції Загальних зборів та інших орга21) погодження пропозицій Директора про участь Емітента в холдингових
нів Емітента.
компаніях, об’єднаннях підприємств і фінансово-промислових групах;
Функції (обов’язки) Директора:
22) погодження пропозицій Директора щодо створення та припинення діяль1) здійснення оперативного керівництва діяльністю Емітента в межах, визнаності дочірніх підприємств, філій та представництв, статутів та положень дочірніх
чених статутом Емітента та із суворим дотриманням і виконанням вимог рішень
підприємств, філій та представництв; щодо напрямків діяльності дочірніх підприЗагальних зборів;
ємств, філій, відділень та представництв Емітента; пропозиції Директора про
2) забезпечення проведення Загальних зборів (в тому числі, проведення
призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Емітента, філій та
скликання Загальних зборів), представництво Учасників (власників) Емітента у їх
представництв, а також про умови оплати їх праці;
відносинах з Трудовим колективом;
23) погодження річного звіту про діяльність Емітента (включаючи дочірні під3) організація:
приємства), результати діяльності, балансу, а також звіту про виконання плану
- виробничо-господарської діяльності Емітента;
діяльності та плану розподілу прибутку по фондах.
- матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності Емітента;
До компетенції Загальних зборів учасників (власників) також належить:
- фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово1) визначення переліку відомостей, які є комерційною таємницею.
розрахункових операцій;
2) попереднє погодження:
- сплати належних сум податків і зборів (обов’язкових платежів) у встановлені
- пропозицій Директора щодо порядку створення, склад, призначення, джерезаконодавством строки (терміни);
ла створення та порядок використання фондів;
- діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву;
- представлення інтересів Емітента в судах, органах влади та управління, ін- роботи та контролю за діяльністю дочірніх підприємств, філій та представших організаціях по спорах з Директором Емітента;
ництв Емітента;
- підписання з Директором контракту (трудового договору) (у разі прийняття
- забезпечення надійного зберігання та надання Учасникам (власникам) Емірішення про підписання такого контракту). Від імені Загальних зборів контракт з
тента за їх вимогою в будь-який час протоколів та інших матеріалів Загальних
Директором підписує уповноважена на Загальних зборах особа;
зборів, а також засвідчених витягів з них;
- винесення рішень про притягнення до майнової та дисциплінарної відпові- кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування працівників Емідальності Директора, головного бухгалтера;
тента
- заслуховування поточних та річних звітів Директора Емітента та складання
- внутрішньої структури Емітента;
висновків по них;
4) забезпечення дотримання норм законодавства України про працю та пра- ініціювання, у разі необхідності, проведення позачергових ревізій фінансововил внутрішнього розпорядку;
господарської діяльності Емітента та залучення до перевірок незалежних аудиторів;
5) скликання Загальних зборів у випадку виникнення питань, вирішення яких
- в разі загрози неплатоспроможності Емітента, прийняття рішення про зверпокладене Статутом на Загальні збори;
нення до суду про порушення справи про банкрутство та доручення Директору
6) за вимогою Загальних зборів, надання їм для перевірки всіх матеріалів,
Емітента звернутися до суду з відповідною заявою, відповідно до чинного законобухгалтерської та іншої документації, особистих пояснень;
давства України.
7) затвердження організаційної структури, положень, посадових інструкції,
Одноособовим виконавчим органом Емітента, що здійснює керівництво і
правил, процедур, методик та інших внутрішніх документів Емітента, за винятком
управління поточною господарсько-фінансової й іншою діяльністю Емітента, є
внутрішніх документів Емітента, затвердження яких віднесено до компетенції інДиректор.
ших органів Емітента;
У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, ста8) забезпечення дотримання конфіденційності, в тому числі і працівниками
тутом Емітента, іншими нормативними актами і рішеннями, прийнятими ЗагальЕмітента, щодо інформації про господарські питання діяльності Емітента, вклюними зборами учасників (власників) Емітента.
чаючи, але не обмежуючись, інформацією про договірні зобов’язання Емітента,
Директор має право:
технічні та виробничі процеси, корпоративний аналіз та розрахунки, а також іншу
1) одноособово, без довіреності здійснювати дії від імені Емітента, за винятне публічну інформацію щодо Емітента;
ком дій (повноважень), віднесених до компетенції Загальних зборів та інших ор9) здійснення інших дій та виконання інших функцій відповідно до даного Стаганів Емітента та з урахуванням обмежень на укладання правочинів, визначених
туту.
статутом Емітента;
До компетенції Директора відноситься:
2) представляти інтереси Емітента перед третіми особами з урахуванням об1) забезпечення виконання рішень Загальних Зборів Учасників (власників) та
межень, визначених статутом Емітента;
вимог статуту Емітента;
3) видавати довіреності третім особам на здійснення дій від імені Емітента, за
2) затвердження поточних планів діяльності Емітента та заходів, необхідних
винятком дій (повноважень), віднесених до компетенції Загальних зборів та індля їх виконання;
ших органів Емітента;
3) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяль4) відкривати в фінансових та банківських установах поточні, депозитні, ваності Емітента та щоквартальне звітування перед Загальними зборами про ділютні та інші рахунки Емітента;
яльність Емітента за звітний період та про хід виконання плану діяльності
5) на виконання своїх повноважень видавати внутрішні нормативні акти Емі(бізнес-плану) та бюджету, затвердженого Загальними Зборами Учасників
тента — накази і розпорядження, які є обов’язковими для виконання працівника(власників);
ми Емітента, за винятком внутрішніх нормативних актів Емітента, затвердження
4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Емітента, підготовяких віднесено до компетенції інших органів Емітента;
ка та надання Загальним зборам річного звіту про результати діяльності Емітен6) підписувати від імені Учасників (власників) Емітента (уповноваженого ними
та, його дочірніх підприємств, філій та балансу Емітента для погодження;
органу) з трудовим колективом або його представниками колективний договір;
5) організація скликання та проведення чергових та позачергових Зборів;
7) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Емітента, укладати з
6) здійснення інших дій та виконання інших функцій відповідно до статуту Еміними трудові договори (контракти), окрім осіб, умови прийняття та звільнення
тента.
яких з посад будуть визначені окремо рішенням Загальних зборів, застосовувати
Директор вирішує всі питання діяльності Емітента за винятком тих, що налезасоби заохочення та накладати стягнення;
жать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників (власників).
1.10. Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви
посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: голова
та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, голова та члени наглядової ради (за наявності),
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності), корпоративний секретар (за наявності), головний бухгалтер (за наявності):
Таблиця №1
Прізвище, ім’я, по
Повна
Рік
Освіта
Кваліфікація
Загальний
Стаж роботи на
Основне місце роботи і посада на
батькові
назва
народженвиробничий стаж даній посаді у
основному місці роботи
посади
ня
Емітента
Прокопенко Ілона
Директор
1972
вища
Юрист
7 років
2 роки
ПП «МЕТАЛ –СЕРВІС» , з 01.10.2012 — диВалеріївна
ректор ПП «МЕТАЛ –СЕРВІС»
Марчук Іванна
Головний
1973
вища
Бухгалтер
24 роки
1 місяць
ПП «МЕТАЛ –СЕРВІС» , з 08.12.2014 —
Миколаївна
бухгалтер
головний бухгалтер ПП «МЕТАЛ –СЕРВІС».
На дату прийняття рішення (Рішення № 25/12 позачергових загальних збо1.11. Відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконаврів власників ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС» від «25» грудня 2014 року) статутний качого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував
пітал Емітента сплачений повністю грошовими коштами та становить
року, у якому подаються документи:
54 292 929,29 грн. (П’ятдесят чотири мільйона двісті дев’яносто дві тисячі
дев’ятсот двадцять дев’ять гривень 29 коп.).
Середня заробітна плата особи, яка здійснює повноваження одноосібного ви2.2. Розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів
конавчого органу — Директора, за 2013 рік складає 2133,33 грн., за 3-ий квартал
виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного ви2014 року — 3341,70 грн.
конавчого органу (для емітента — акціонерного товариства також кількість акцій):
2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:
2.1. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про публічне розОсоба, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, Дирекміщення облігацій:
тор ПП «МЕТАЛ — СЕРВІС», часткою в статутному капіталі Емітента не володіє.
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2.3. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що переви2.4. Розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передує даті прий
щує 10 %: Савицька Маргарита Олексіївна володіє 100% статутного капіталу Еміняття рішення про публічне розміщення облігацій :
тента.
Розмір власного капіталу станом на «30» вересня 2014 року: 57 167,7 тис. грн.
3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
3.1. Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні
свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування:
Таблиця №2
СеСвідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів:
Характеристика випуску облігацій
Строк обігу
Результат
реквізити свідоцтва
орган, що видав
кількість номінальної загальна сума
виду облігацій, форми
рія
погашення
вартості
випуску
випуску та форми
існування
А
Реєстр. № 150/2/11, дата
Державна комісія з
495640
84,13
41 698 193 грн.
цільові іменні звичайні по 31.12.2013 р.
В стадії
реєстрації: 14.10.2011 р.,
цінних паперів та
20 коп.
(незабезпечені),
погашення
дата видачі: 14.11.2011 р.
фондового ринку
бездокументарна
559236
84,13
47 048 524 грн.
цільові іменні звичайні по 31.12.2013 р.
В стадії
В
Реєстр. № 151/2/11, дата
Державна комісія з
реєстрації: 14.10.2011 р.,
цінних паперів та
68 коп.
(незабезпечені),
погашення
дата видачі: 14.11.2011 р.
фондового ринку
бездокументарна
С
Реєстр. № 152/2/11, дата
Державна комісія з
767655
84,13
64 582 815 грн.
цільові іменні звичайні по 31.12.2013 р.
В стадії
15 коп.
(незабезпечені),
погашення
реєстрації: 14.10.2011 р.,
цінних паперів та
бездокументарна
дата видачі: 14.11.2011 р.
фондового ринку
D
Реєстр. № 277/2/12, дата
Національна комісія з
525 433
84,13
44 204 678 грн. цільові іменні забезпече- по 31.12.2015 р.
не погашено
реєстрації: 28.11.2012 р.,
цінних паперів та
29 коп.
ні, бездокументарна
дата видачі: 28.11.2012 р.
фондового ринку
Е
Реєстр. № 278/2/12, дата
Національна комісія з
462 110
84,13
38 877 314 грн. цільові іменні забезпече- по 31.12.2015 р.
не погашено
реєстрації: 28.11.2012 р.,
цінних паперів та
30 коп.
ні, бездокументарна
дата видачі: 28.11.2012 р.
фондового ринку
F
Реєстр. № 279/2/12, дата
Національна комісія з
365 966
84,13
30 788 719 грн. цільові іменні забезпече- по 31.12.2015 р.
не погашено
реєстрації: 28.11.2012 р.,
цінних паперів та
58 коп.
ні, бездокументарна
дата видачі: 28.11.2012 р.
фондового ринку
G
Реєстр. № 280/2/12, дата
Національна комісія з
319 115
84,13
26 847 144 грн. цільові іменні забезпече- по 31.12.2015 р.
не погашено
реєстрації: 28.11.2012 р.,
цінних паперів та
95 коп.
ні, бездокументарна
дата видачі: 28.11.2012 р.
фондового ринку
При цьому основними стримуючими факторами залишаються низька плато3.2. Відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні
спроможність фізичних осіб, відсутність доступного кредитування, певна нестапапери емітента (у разі здійснення таких операцій):
більність політичної та економічної ситуації.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Фондова біржа ПФТС» (місцезнахоМаксимальним попитом користуються квартири економ-класу. Знижується
дження: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд 42/44, 6 поверх); тел./факс: (044)
вартість неякісного, застарілого житла, це пов'язано з тим, що покупці вважають
277-50-00; код за ЄДРПОУ: 21672206; місце та дата проведення державної реєза краще купувати квартири в нових житлових комплексах з інфраструктурою.
страції: зареєстроване Печерська районна у місті Києві державна адміністрація,
Традиційно, найкраще відбуваються продажі одно — і двокімнатних квартир.
03.11.2008; дані ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому
Перші три секції житлового комплексу з об'єктами побутової та адмiнiстративної
ринку — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: серія АД № 034421,
iнфраструктури та пiдземним паркiнгом на просп. Героїв Сталiнграда, 2-б у Обовидана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012,
лонському районi м. Києва тепер підключені до міської системи електропостастрок дії ліцензії з 05.03.2009 по 05.03.2019.
чання за постійною схемою і не залежать від використання електроенергії на бу3.3. Відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента:
дівельному майданчику.
Облігації
Внутрішньобудинкові електромережі повністю пройшли випробування і готові
Емітента не включені до лістингу жодного організатора торгівлі цінними папедо зимового сезону, а також до підвищеного споживання електроенергії у разі
рами.
планових загальноміських відключень гарячої води та опалення.
4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський
В стадії завершення та введення в експлуатацію внутрімайданчикові інженерстан:
ні мережі водопостачання, каналізації. Ведуться роботи по влаштуванню вну4.1. Чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що перетрішньомайданчикових постійних мереж електропостачання, поетапне будівнидував кварталу, у якому подаються документи): на «30» вересня 2014 року: 13 осіб.
цтво, монтаж обладнання та введення в експлуатацію РП і ТП, кабельних
4.2. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльмереж.
ності із зазначенням терміну закінчення їх дії:
Ведуться роботи по влаштуванню магістральних інженерних мереж каналізаТаблиця №3
ції та постійних мереж електропостачання. Введено в експлуатацію зовнішні маВид
Номер
Дата
Державний орган, що
Дата
гістральні мережі водопостачання.
діяльності
ліцензії
видачі
видав
закінчення
Станом на початок вересня на майданчику у внутрішньому дворі житлового
(дозволу)
дії ліцензії
комплексу вже покладений фундамент і зведені перші каркасні конструкції пер(дозволу)
шого і другого рівнів паркінгу.
1
2
3
4
5
ПП «МЕТАЛ СЕРВІС» в основному будує житлові комплекси стандартного
Виконання
КВ
19.10.2012 Iнспекцiя державного Необмежена
класу, яких характеризуються стандартним плануванням квартир, простим оздобудiвельних 12412193433
архiтектурноблюванням, віддаленістю від центра м. Києва за місцем розташування будинків
робiт
будiвельного контролю у
та невисокою ціною.
мiстi Києвi
Опис
Дозвiл надано на будiвництво житлового комплексу з об’єктами
Основними споживачами, послуг та робіт Емітента є фізичні та юридичні осопобутової та адмiнiстративної iнфраструктури та пiдземним
би, що мають потребу в купівлі житлових приміщень (квартир), нежитлових припаркiнгом на просп. Героїв Сталiнграда, 2-б у Оболонському районi
міщень, торгово-офісних приміщень та паркінгу. В діяльності Емітента відсутній
м. Києва.
сезонний характер виробництва.
Вiдповiдно до норм Закону України «Про регулювання мiстобудiвної
4.3.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента: Основні напрями
дiяльностi» дозволи, виданi до набрання чинностi Законом, мають
інвестиційної діяльності емітента пов’язані зі зведення об'єкту — житлового
необмежений термiн дiї (до здачi об’єкта в експлуатацiю).
комплексу з об'єктами побутової та адмiнiстративної інфраструктури та підземним паркінгом на проспекті Героїв Сталінграда, 2-б в Оболонському районі м. Ки4.3. Опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував
єва. Станом на «30» вересня 2014 року сума інвестицій Емітента складається з
кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та продовгострокових фінансових інвестицій на суму 2 тис. грн.
спекту їх емісії, а саме, дані про: станом на «30» вересня 2014 року:
4.3.4. Стратегію досліджень та розробок: Емітент постійно проводить марке4.3.1. Обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає,
тингові дослідження та моніторинг новітніх технологій в галузі будівництва неруздійснює) емітент:
хомості та архітектури.
станом на 30.09.2014 р. Емітентом були отримані доходи від основного виду
4.3.5. Основних конкурентів емітента: Будівельною діяльністю у м. Києві та
діяльності — будівництва будівель в розмірі 21 400,5 тис. грн.
Київській обл. на сьогоднішній день займається понад 50 компаній. Основними
4.3.2. Ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність
компаніями, які пропонують житло, яке за своїми якісними ціновими характерисемітент:
тиками конкурує з житлом, що пропонує емітент є наступні: ККУП «Фінансова
Основним ринком збуту є ринок житлової, комерційної нерухомості та паркінкомпанія «Житло-інвест», ВАТ «ЮЗТС», ЗАТ «Познякижилбуд», ТОВ «ХХІ столітгу м. Києва.
тя», ТОВ «Фірма «ТММ», ТОВ «ТМО «Ліко-Холдинг».
Станом на 30.09.2014 р. ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС» виконувало будівельно4.3.6. Відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах,
монтажні роботи зі зведення житлового комплексу з об’єктами побутової та адмікорпораціях, інших об'єднаннях підприємств: Емітент не входить до складу асоністративної інфраструктури та підземним паркінгом на проспекті Героїв Сталінціацій, консорціумів, концернів, корпорацій тощо.
града, 2-Б в Оболонському районі м. Києва.
4.3.7. Відомості про філії та представництва емітента: Емітент не відкривав
Основними замовниками житла виступали фізичні особи.
власних представництв, не має дочірніх підприємств, філій або інших відокремЗберігається тенденція щодо укладення договорів купівлі-продажу нерухомого
лених підрозділів.
майна, яка мала місце у наприкінці 2013 році та протягом трьох кварталів 2014 року.
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4.4. Відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емісума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта
тента (крім банків)):
зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про
4.4.1. Які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігаостаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, стоються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитрони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;
ним правочином:
Станом на «25» грудня 2014 року Емітент має грошові зобов’язання (кредитна історія Емітента) у сумі 63 000 208,00 грн. , а саме:
Таблиця №4
№
Номер і дата
Вид
Кредитор
Сума
Валюта
Строк і порядок виконання
Остаточна сума Рішення судів, що стосуютьз/п
укладеного
правочизобовязання, зобов’язання
кредитного правочину
зобов’язання за ся виникнення, виконання та
правочину
ну
грн.
кредитним
припинення зобов’язань за
правочином, грн.
укладеним кредитним
правочином
1.
№К-Ю/11/019 Кредитна ПАТ «АВАНТ 15 000 000,00
гривня
дійсний у строк до 12.02.2015 р.,
12 312 990,70
Не приймалися, провадженвід 18.08.2011 р.
лінія
-БАНК»
згідно з графіком погашення,
ня не порушувалися
зазначеним в кредитному договорі
50 687 217,30
Не приймалися, проваджен2.
№К-Ю/13/005 Кредитна ПАТ «АВАНТ 75 000 000,00
гривня
дійсний у строк до 25.09.2015 р.
ня не порушувалися
від 29.03.2013 р.
лінія
-БАНК»
згідно з графіком погашення,
зазначеним в кредитному договорі
Загалом:
90 000 000,00
63 000 208,00
Стороною — Позичальником виступає Емітент, Стороною — Кредитором виДебіторська заборгованість за товари, роботи,
1125
6866.9
6902.5
ступає банк, відповідно до даних в Таблиці №4.
послуги:
4.4.2. Які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
1135 95561.5
15521.1
укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним
бюджетом
кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним пра- у тому числі податок на прибуток
1136
0
87,0
вочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину;
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155 63408.4
106005.1
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розГроші та їх еквіваленти
1165 92162.4
71854.6
мір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та
Витрати майбутніх періодів
1170
1173.2
1173.2
припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином
Інші оборотні активи
1190
981.4
931.2
Станом на «25»грудня 2014 року Емітент не має кредитних правочинів,
Усього за розділом II
1195 174208.7
202428.1
зобов’язання за якими є невиконаними.
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
1200
0
0
4.5. Можливі фактори ризику в діяльності емітента: На діяльність Емітента
продажу, та групи вибуття
можуть вплинути такі фактори ризику, як погіршення загальної економічної ситуБаланс
1300 249540.4
280933.5
ації в Україні, що може призвести до зменшення попиту на новозбудоване житло,
Пасив
Код На початок На кінець
зміни у фінансовій політиці уряду України, зростання показника інфляції, форсрядка звітного
звітного
мажорні обставини.
періоду
періоду
4.6. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:
1
2
3
4
Протягом поточного та наступних 2 років Емітент планує реалізувати проект
I. Власний капітал
щодо будівництва житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративЗареєстрований (пайовий) капітал
1400
54292.9
54292.9
ної інфраструктури та підземним паркінгом за адресою: просп. Героїв СталінграДодатковий капітал
1410
0
0
ду, 2-б у Оболонському районі м. Києва.
Резервний капітал
1415
0
0
4.7. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсот
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420
2857.5
2874.8
ками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства: Емітент
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
не володіє більше ніж 10 % статутного капіталу будь-яких юридичних осіб.
Усього за розділом I
1495
57150.4
57167.7
4.8. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосуванII. Довгострокові забов»язання, цільове
1595
116211.2
63000.2
ня санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утвофінансування та забезпечення
рився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення
ІІІ. Поточні зобов’язання
облігацій: Жодних справ про банкрутство і застосування санації у відношенні ЕміКороткострокові кредити банків
1600
0
0
тента не проваджувалось.
Поточна кредиторська заборгованість за:
1610
0
0
4.9. Баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував
довгостроковими зобов’язаннями
кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та прос
- товари, роботи, послуги
1615
386.1
642.7
пекту їх емісії ( в тис. грн.):
розрахунками з бюджетом
1620
58.3
47.3
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
- зі страхування
1625
3.8
3.7
- з оплати праці
1630
11.8
12.2
КОДИ
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Інші поточні зобов’язання
1690
75718.8
160059.7
Підприємство
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
за 32769553
Усього за розділом IІІ
1695
76178.8
160765.6
«МЕТАЛ-СЕРВIС»
ЄДРПОУ
ІV. Зобов»язання, пов»язані з необоротни1700
0
0
Територія
за КОАТУУ 8036300000
ми активами, утримуваними для продажу
Організаційно-правова
за КОПФГ
120
Приватне підприємство
та групами вибуття
форма господарювання
Баланс
1900
249540.4
280933.5
Вид економічної
Організація будівництва
за КВЕД
41.10
діяльності
будівель
2. Звіт про фінансові результати
Середня кількість
за 3 квартал 2014 р.
13
працівників
Форма N 2-м
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим
Стаття
Код
За
За
аналогічзнаком
ряд- звітний
ний період
Адреса, телефон
02099, м. Київ, вул.
ка
період попереднього
Ялтинська, буд. 5-Б
року
1. Баланс
Форма № 1-м
1
2
3
4
на 30.09.2014 р.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 2000 21400.5
-19108.5
робіт, послуг)
Актив
Код На початок На кінець
Інші операційні доходи
2120
(0)
( 2428.7 )
ряд- звітного
звітного
Інші доходи
2240 1021.6
2.6
ка
періоду
періоду
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280 22422.1
-16677.2
1
2
3
4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 2050 ( 17746.5 ) ( -19114.0 )
I. Необоротні активи
робіт, послуг)
Незавершені капітальні інвестиції
1005 74495.7
77783.6
Інші операційні витрати
2180 ( 1280.6 )
( 2419.4 )
Основні засоби:
1010
836.0
719.8
Інші витрати
2270 ( 3377.7 )
( 3265.0 )
- первісна вартість
1011
1170.6
1173.6
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285 ( 22404.8 ) ( -13429.6 )
- знос
1012 ( -334.6 )
( -453.8 )
Фінансовий результат до оподаткування
2290
17.3
( 3247.6 )
Довгострокові біологічні активи:
1020
0
0
(2268 — 2285)
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
0
2.0
Податок на прибуток
2300
(0)
(0)
Інші необоротні активи
1090
0
0
Чистий прибуток (збиток) (2290 — 2300)
2350
17.3
-3247.6
Усього за розділом I
1095 75331.7
78505.4
II. Оборотні активи
Примітки до балансу 			
—
Запаси
1100
24.9
40.4
Примітки до звіту про фінансові результати
—
- у тому числі готова продукція
1103
0
0
Керівник 		
Прокопенко Iлона Валерiївна
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Головний бухгалтер
Кiр'ян Тетяна Сергiївна
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4.10. Баланс та звіт про фінансові результати:
для акціонерних товариств — за три завершені звітні роки, що передували
року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії
облігацій;
для інших емітентів — за звітний рік, що передував року, у якому подаються
документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій ( в тис. грн.):
Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
Коди
Дата (рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство
ПРИВАТНЕ
за ЄДРПОУ 32769553
ПIДПРИЄМСТВО
«МЕТАЛ-СЕРВIС»
Територія
за КОАТУУ 8000000000
Організаційно-правова
Приватне підприєм- за КОПФГ
120
форма господарювання
ство
Орган державного
за КОДУ
управління
Вид економічної діяльнос- Організація будівниза КВЕД
41.10
ті
цтва будівель
Середня кількість
14
працівників (чол.)
Одиниця виміру:
тис. грн.
Адреса:
02099, м. Київ, вул. Ялтинська, буд. 5-Б
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартаV
ми бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс на 31.12.2013 р.
Форма № 1-м
Актив
Код На початок На кінець
ряд- звітного
звітного
ка
періоду
періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво
020
67806.5
74495.7
Основні засоби:
- залишкова вартість
030
92.7
836
- первісна вартість
031
154.8
1170.6
- знос
032
( 62.1 )
( 334.6 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість
035
0
0
- первісна вартість
036
0
0
- накопичена амортизація
037
(0)
(0)
Довгострокові фінансові інвестиції
040
0
0
Інші необоротні активи
070
0
0
Усього за розділом I
080
67899.2
75331.7
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
100
0
24.9
Поточні біологічні активи
110
0
0
Готова продукція
130
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість
160
26609.1
6866.9
- первісна вартість
161
26609.1
6866.9
- резерв сумнівних боргів
162
(0)
(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
170
15540.4
9561.5
бюджетом
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
58059.6
63408.4
Поточні фінансові інвестиції
220
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті
230
88970.6
92192.4
- у тому числі в касі
231
0
0
- в іноземній валюті
240
0
0
Інші оборотні активи
250
1960.9
981.4
Усього за розділом II
260
191140.6
173035.5
III. Витрати майбутніх періодів
270
1096.7
1173.2
ІV. Необоротні активи та групи вибуття
275
0
0
Баланс
280
260136.5
249540.4
Пасив
1
I. Власний капітал
Статутний капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I
II. Забезпечення наступних виплат та
платежів
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями
Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:

22

Код На початок На кінець
ряд- звітного
звітного
ка
періоду
періоду
2
3
4
300
320
340
350
360
380
430

54292.9
0
0
2645.4
(0)
56938.3
0

54292.9
0
0
2857.5
(0)
57150.4
0

480

188379.2

116211.2

500
510

0
0

0
0

530

951

386.1

- з бюджетом
- зі страхування
- з оплати праці*
Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами та групами вибуття, утримуваними для
продажу
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені
зобов’язання з оплати праці (665)

550
570
580
605

37.7
5.8
12.1
0

58.3
3.8
11.8
0

610
620
630
640

13812.4
14819
0
260136.5
-

75718.8
76178.8
0
249540.4

Звіт про фінансові результати
за Рік 2013.
Форма № 2-м
Стаття
Код
За
За аналогічний
ряд- звітний період поперека
період
днього року
1
2
3
4
Дохід (виручка) від реалізації продукції
010
102600
25677.7
(товарів, робіт, послуг)
020
( 17100 )
( 4279.6 )
Непрямі податки та інші вирахування з
доходу
Чистий дохід (виручка) від реалізації
030
85500
21398.1
продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)
Інші операційні доходи
040
2603.5
0
Інші доходи
050
35.8
121993.5
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)
070
88139.3
143391.6
Собівартість реалізованої продукції
080 ( 67409.9 )
( 112.1 )
(товарів, робіт, послуг)
Інші операційні витрати
090 ( 8838.7 )
( 25680.2 )
- у тому числі:
091
(0)
(0)
092
(0)
(0)
Інші витрати
100 ( 11678.6 )
( 117595 )
Разом витрати (080 + 090 + 100)
120 ( 87927.2 )
( 143387.3 )
Фінансовий результат до оподаткування
130
212.1
4.3
(070 — 120)
Податок на прибуток
140
(0)
( 0.8 )
Чистий прибуток (збиток) (130 — 140)
150
212.1
3.5
Забезпечення матеріального заохочення
160
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції та
дохід від зміни вартості поточних
біологічних активів
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції та витрати від зміни вартості
поточних біологічних активів
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

201

0

0

202

0

0

Немає.
Прокопенко Iлона Валерiївна
Кiр’ян Тетяна Сергiївна

5. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
5.1. Повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище,
ім'я та по батькові аудитора: Приватна підприємство «Аудиторська фірма «СЕРВІС — АУДИТ» (код за ЄДРПОУ — 32205930; місце та дата проведення державної реєстрації: зареєстрований Оболонською районною у місті Києві державною
адміністрацією від 23.10.2002 р.).
5.2. Місцезнаходження або місце проживання:
Місцезнаходження: 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра,41; Тел./факс:
(044) 501 26 41.
5.3. Реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних
паперів): Емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.
5.4. Реквізити Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України: Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності: №3090 виданого рішенням №118
Аудиторської палати України від 26.12.2002 р., строк дії — до 01.11.2017 р. Сертифікат аудитора: серія А №005304 від 27.06.2002 р., дійсний до 27.06.2017 р.
II. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення:
1. Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення облігацій;
найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення:
Рішення про публічне розміщення цільових облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N,
О, S, R, Р та Q було прийнято позачерговими загальними зборами учасників
(власників) ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС» (Рішення № 25/12 від 25.12.2014).
Присутніми на зборах були одноосібний учасник (власник) Підприємства Савицька Маргарита Олексіївна, яка володіє 100% голосів його статутного капіталу,
яка виступає Головою зборів. Запрошеною особою є директор Підприємства
Прокопенко Ілона Валеріївна, яка є секретарем зборів.
Кількість учасників голосування: один.
За прийняття рішення про розміщення облігацій проголосував одноосібний
учасник (власник) Підприємства, що становить 100% голосів, присутніх на зборах.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного
розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання):
Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О,
S, R, Р та Q у сумі 95 875 650,00 грн. (дев’яносто п’ять мільйонів вісімсот
сімдесят п’ять тисяч шістсот п’ятдесят грн. 00 коп.), будуть спрямовані в
повному обсязі для здійснення господарської діяльності Емітента з фінансування будівництва 2-го поверху житлового приміщення (квартири) у секції
1-4 (III черга), 2-х поверхів житлового приміщення (квартири) у секціях 1-6, 1-7
(IV черга), автомийки (V черга) , нежитлових приміщень секції 1-4 (III черга),
нежитлових приміщень секцій 1-6, 1-7 (IV черга), житлових приміщень (квартири) у секції 1-8 (V черга), торгівельного центру та паркінгу підземного (V черги)
житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури та підземним паркінгом на проспекті Героїв Сталінграда, 2-Б в Оболонському районі м. Києва в частині секцій 1-4,1-6,1-7, торгово-офісного комплексу та
паркінгу.
3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:
Джерелом погашення облігацій є новозбудована кількість квадратних метрів
площею 14 750,1 кв.м. Погашення облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та
Q здійснюється шляхом отримання загальної площі житлових та корисної площі
нежитлових приміщень, паркінгу та автомийки, а саме:
- 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру корисної площі машиномісця в паркінгу (V черга), обраного та закріпленого в договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості нежитлового приміщення житлового будинку — облігації
серії Н у кількості 45 380 штук. Корисна площа паркінгу, під яку випускаються
облігації серії Н, дорівнює 4 538 кв.м.
- 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру корисної площі нежитлового приміщення, розташованих на 1-му поверсі торгово-офісного центру (V черга)
та закріпленого в договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості нежитлового приміщення житлового будинку– облігації серії I у кількості 15 464 штуки.
Корисна площа нежитлового приміщення, під яке випускаються облігації серії І,
дорівнює 1 546,4 кв.м.
- 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру корисної площі нежитлового приміщення, розташованого на 2-му та 3-му поверхах торгово-офісного центру
(V черга) та закріпленого в договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості
нежитлового приміщення житлового будинку — облігації серії J у кількості
21 013 штук. Корисна площа нежитлового приміщення, під яке випускаються облігації серії J, дорівнює 2 101,3 кв.м.
- 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру корисної площі нежитлового приміщення, розташованого на 4-му та 5-му поверхах торгово-офісного центру
(V черга) та закріпленого в договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості
нежитлового приміщення житлового будинку — облігації серії К у кількості
19 635 штук. Корисна площа нежитлового приміщення, під яке випускаються облігації серії К, дорівнює 1 963,5 кв.м.
- 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру корисної площі нежитлового
приміщення, розташованого на 1-му поверсі секцій 1-4 (ІІІ черга) та закріпленого в
договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості нежитлового приміщення житлового будинку — облігації серії L у кількості 6 052 штук. Корисна площа нежитлового приміщення, під яке випускаються облігації серії L , дорівнює 605,2 кв.м.
- 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру корисної площі нежитлового
приміщення, розташованого на 1-му поверсі секції 1-6 (IV черга) та закріпленого в
договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості нежитлового приміщення житлового будинку — облігації серії М у кількості 6 465 штук. Корисна площа нежитлового приміщення, під яке випускаються облігації серії M, дорівнює 646,5 кв.м.
- 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру корисної площі нежитлового
приміщення, розташованих на 1-му поверсі секції 1-7 (IV черга) та закріпленого в
договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості нежитлового приміщення житлового будинку — облігації серії N у кількості 3 602 штуки. Корисна площа нежитлового приміщення, під яке випускаються облігації серії N, дорівнює 360,2 кв.м.
- 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру загальної площі обраного
та закріпленого в договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості (квартири) житлового приміщення (квартири) у секції 1-8 (V черга) — облігації серії O у
кількості 12 899 штук. Загальна площа житлового приміщення (квартири), під
яке випускаються облігації серії O, дорівнює 1 289,9 кв.м.
- 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру корисної площі автомийки
(V черга) та закріпленого в договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості
нежитлового приміщення — облігації серії S у кількості 7 060 штук. Корисна
площа автомийки, під яке випускаються облігації серії S, дорівнює 706 кв.м.
- 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру загальної площі обраного
та закріпленого в договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості (квартири) житлового приміщення (квартири) на 2-му поверсі у секції 1-4 (ІІІ черга) — облігації серії R у кількості 3 205 штук. Загальна площа житлового приміщення
(квартири), під яке випускаються облігації серії R, дорівнює 320,5 кв.м.
- 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру загальної площі обраного
та закріпленого в договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості (квартири) житлового приміщення (квартири) на 2-му поверсі у секції 1-6 (IV черга) — облігації серії P у кількості 3 360 штук. Загальна площа житлового приміщення
(квартири), під яке випускаються облігації серії P, дорівнює 336 кв.м.
- 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру загальної площі обраного
та закріпленого в договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості (квартири) житлового приміщення (квартири) на 2-му поверсі у секції 1-7 (IV черга) — облігації серії Q у кількості 3 366 штук. Загальна площа житлового приміщення
(квартири), під яке випускаються облігації серії Q, дорівнює 336,6 кв.м.
житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури та підземним паркінгом за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 2-б у Оболонському районі м. Києва, відповідно до укладеного договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості.
Умовами випуску облігацій виплата доходу за ними не передбачена.

4. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при
публічному /приватному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для
формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття
збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності:
ЕМІТЕНТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ КОШТИ, ЗАЛУЧЕНІ
ВІД РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ І ПОПОВНЕННЯ СВОГО
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, А ТАКОЖ ДЛЯ ПОКРИТТЯ СВОЇХ ЗБИТКІВ ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ЗАРАХУВАННЯ ДОХОДУ ВІД ПРОДАЖУ
ОБЛІГАЦІЙ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ПОТОЧНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
5. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:
5.1. Параметри випуску:
5.1.1. Характеристика облігацій: іменні цільові забезпечені облігації серій Н,
I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q .
5.1.2. Загальна кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії
облігацій:
147 501 (сто сорок сім тисяч п’ятсот одна) штука, у т.ч.:
- серії Н — 45 380 (Сорок п’ять тисяч триста вісімдесят) штук, порядкові номери: з № 000001 по №045380;
- серії I — 15 464 (П’ятнадцять тисяч чотириста шістдесят чотири) штуки, порядкові номери: з № 000001 по №015464;
- серії J — 21 013 (Двадцять одна тисяча тринадцять)штук, порядкові номери:
з № 000001 по №021013;
- серії К — 19 635 (Дев’ятнадцять тисяч шістсот тридцять п’ять) штук, порядкові номери: з № 000001 по №019635;
- серії L — 6 052 (Шість тисяч п’ятдесят дві) штуки, порядкові номери: з
№ 000001 по №006052;
- серії М — 6 465 (Шість тисяч чотириста шістдесят п’ять) штук, порядкові
номери: з № 000001 по №006465;
- серії N– 3 602 (Три тисячі шістот дві) штуки, порядкові номери: з № 000001
по №003602 ;
- серії О — 12 899 (Дванадцять тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять) штук, порядкові номери: з № 000001 по №012899;
- серії S — 7 060 (Сім тисяч шістдесят) штук, порядкові номери: з № 000001
по №007060;
- серії R — 3 205 (Три тисячі двісті п’ять) штук, порядкові номери: з № 000001
по №003205;
- серії P — 3 360 (Три тисячі триста шістдесят) штук, порядкові номери: з
№ 000001 по №003360;
- серії Q — 3 366 (Три тисячі триста шістдесят шість) штук, порядкові номери:
з № 000001 по №003366.
5.1.3. Номінальна вартість однієї облігації серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R,
Р та Q : 650,00 грн. (Шістсот п’ятдесят гривень 00 коп.).
5.1.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 95 875 650,00 грн.
(дев’яносто п’ять мільйонів вісімсот сімдесят п’ять тисяч шістсот п’ятдесят
грн. 00 коп.), у т.ч.:
- серії Н — 29 497 000,00 грн. (Двадцять дев’ять мільйонів чотириcта
дев’яносто сім тисяч гривень 00 коп.);
- серії І — 10 051 600,00 грн. ( Десять мільйонів п’ятдесят одна тисяча шістсот
гривень 00 коп.);
- серії J — 13 658 450,00 грн. (Тринадцять мільйонів шістсот п’ятдесят вісім
тисяч чотириста п’ятдесят гривень 00 коп.);
- серії К — 12 762 750,00 грн. (Дванадцять мільйонів сімсот шістдесят дві тисячі сімсот п’ятдесят гривень 00 копійок);
- серії L — 3 933 800,00 грн. (Три мільйони дев’ятсот тридцять три тисячі вісімсот гривень 00 коп.);
- серії М — 4 202 250,00 грн. (Чотири мільйони двісті дві тисячі двісті п’ятдесят
гривень 00 коп.);
- серії N — 2 341 300,00 грн. (Два мільйони триста сорок одна тисяча триста
гривень 00 коп.);
- серії О — 8 384 350,00 грн. (Вісім мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі
триста п’ятдесят
гривень 00 коп.);
- серії S — 4 589 000,00 грн. (Чотири мільйони п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч
гривень 00 коп.);
- серії R — 2 083 250,00 грн. (Два мільйони вісімдесят три тисячі двісті
п’ятдесят гривень 00 коп.);
- серії P — 2 184 000,00 грн. (Два мільйони сто вісімдесят чотири тисячі гривень 00 коп.);
- серії Q — 2 187 900,00 грн. ( Два мільйони сто вісімдесят сім тисяч дев’ятсот
гривень 00 коп.)
5.2. Інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення
про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):
5.2.1. Вид забезпечення: добровільне страхування фінансових ризиків.
5.2.2. Розмір забезпечення: 95 875 650,00 грн. (дев’яносто п’ять мільйонів
вісімсот сімдесят п’ять тисяч шістсот п’ятдесят грн. 00 коп.).
5.2.3. Найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів) /
гаранта(ів) / страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної
реєстрації:
ТОВАРИСТВО з ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРГО", код за ЄДРПОУ: 39175122; місцезнаходження: 03110, м. Київ,
вул. І. Клименка, буд. 39/8; тел. (044) 270-86-44; місце проведення державної
реєстрації: Реєстраційна служба Головного управління юстиції у місті Києві, дата
проведення державної реєстрації: 14.04.2014 р.; Ліцензія на добровільне страхування фінансових ризиків серія АЕ №293802, видана Національною комісією з
державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг України 27.05.2014,
строк дії ліцензії безстроковий.
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5.2.4. Розмір власного капіталу страховика: станом на 30.09.2014 р. складає 88 439,10 тис. грн.
5.2.5. Реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія /
договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної суми
боргу та/або невиплати доходу за облігаціями): Договір страхування фінансового ризику від 26.09.2014 № 08-ФР/14, укладений між ТОВАРИСТВО з ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРГО" та ПП «МЕТАЛ —
СЕРВІС» та Додаткова угода №1 від «25» грудня 2014 р. і Додаткова угода №2
від «25» грудня 2014 р. до нього.
5.2.6. Істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми
боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк
і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання:
Сума забезпечення: 95 875 650,00 грн. (дев’яносто п’ять мільйонів вісімсот
сімдесят п’ять тисяч шістсот п’ятдесят грн. 00 коп.), в. т.ч. франшиза (безумовна) — 0% від страхової суми.
Строк виконання договору: Термін дії договору страхування встановлюється
згідно з терміном погашення облігацій за Проспектом емісії, без урахування змін
та/або доповнень до нього, а саме по «31» грудня 2017 р., але не раніше повного
виконання Сторонами своїх зобов’язань.
Страховим випадком є фактичне невиконання (неналежного виконання)
Страхувальником своїх зобов'язань по погашенню облігацій, відповідно до Прос
пекту емісії.
Витяг з Договору страхування фінансового ризику від 16.09.2014
№ФР-00001:
«…1. Страховик ТОВАРИСТВО з ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРГО» …
2. Страхувальник Приватне підприємство «МЕТАЛ- СЕРВІС» …
3. Вигодонабувач: Власники облігацій, які на законних умовах набули права
власності на цінні папери, які зазначені у п. 4 цього Договору.
4. Предмет договору страхування:
Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, які
не суперечать законодавству України, пов’язані зі збитками Вигодонабувача
внаслідок невиконання (неналежного виконання), відмови від виконання Приватним підприємством «МЕТАЛ-СЕРВІС», (Страхувальником) своїх зобов’язань
перед Вигодонабувачем по погашенню облігацій відповідно до «Рішення про
публічне розміщення облігацій ПП «МЕТАЛ — СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ:
32769663) та «Проспекту емісії цільових облігацій ПП «МЕТАЛ — СЕРВІС» за
іменними цільовими забезпеченими облігаціями серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R,
Р та Q Емітента загальною кількістю 147 501 (сто сто сорок сім тисячп’ятсот
одна) штука.
5. Розмір страхової суми:
Загальний розмір страхової суми за домовленістю сторін становить:
95 875 650,00 грн. (дев’яносто п’ять мільйонів вісімсот сімдесят п’ять тисяч шістсот п’ятдесят грн. 00 коп.)
6. Франшиза: Франшиза (безумовна) — 0% від страхової суми.
7. Перелік страхових випадків:
7.1. Страховим випадком є подія, яка настала під час та на території дії Договору страхування, внаслідок виникнення одного чи декількох ризиків, передбачених умовами Договору страхування, а саме фактичне невиконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем.
7.2. Страховий ризик — певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, а саме:
- банкрутство чи ліквідація Страхувальника (емітента цінних паперів);
- неплатоспроможність Страхувальника (емітента цінних паперів) на момент
погашення облігацій здійснити погашення облігацій.…
9. Строк дії договору: Цей Договір набуває чинності з моменту підписання та
діє до «31» грудня 2017 р.
12. Умови здійснення страхових виплат:
12.1. Для виплати страхового відшкодування Страхувальник або його довірена особа надає Страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всіх документів, які свідчать про настання страхового випадку і
про розмір збитку:
- оригінал Договору страхування;
- копії документів стосовно комерційного контракту (угоди, договору) між
Страхувальником та його контрагентом;
- копія рішення суду, у разі звернення Страхувальника до суду;
- документи, які підтверджують розмір збитків Страхувальника внаслідок
страхового випадку;
- довідки компетентних органів, що мають відношення до страхового випадку;
- рішення суду про визнання контрагента Страхувальника банкрутом;
- рішення суду про визнання банку, що обслуговує Страхувальника, банкрутом;
- інші документи на вимогу Страховика, які підтверджують факт настання
страхового випадку та розмір збитків.
Копії зазначених документів повинні бути оформлені належним чином та завірені нотаріусом у порядку, встановленому законодавством.
12.2. Визначення розміру збитку і страхового відшкодування
12.2.1. Під збитком за цим договором розуміється сума непередбачених збитків, яких зазнав Страхувальник внаслідок настання страхового випадку.
12.2.2. Розмір збитків визначається у вигляді різниці між фактичними витратами Страхувальника, яких він зазнав при настанні страхового випадку, та витратами, які були заплановані до настання страхового випадку.
12.2.3. При настанні страхового випадку конкретний розмір збитків визначається Страховиком таким чином:
1). При розгляді судом обставин, пов’язаних із настанням страхового випадку — на підставі рішення суду (господарського суду);
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2). При відсутності суперечки — на підставі документів і розрахунків, поданих
Страхувальником, а також одержаних Страховиком матеріалів, інформації, висновків аудитора, банківських, фінансових, податкових органів, відповідних державних органів і органів місцевого самоврядування, правоохоронних і пожежних
підрозділів, юридичних і аудиторських фірм.
При необхідності Страховик робить запит про відомості, пов’язані зі страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, підприємств, установ і організацій, які володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також має
право самостійно з’ясовувати причини і обставини страхового випадку.
12.2.4. Розмір страхового відшкодування встановлюється після визначення
розмірів збитку і дорівнює номінальній вартості облігацій.
13. Причини відмови у страховій виплаті:
13.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхових виплат або
страхового відшкодування є:
13.1.1. Навмисні дії Страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її
меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
13.1.2. Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
13.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про
об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;
13.1.4. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;
13.1.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у
визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
13.1.6. Інші випадки, передбачені законодавством України.
14. Виплата страхового відшкодування:
14.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком в термін, передбачений Договором страхування (15 робочих днів) після прийняття рішення про
виплату на підставі заяви Страхувальника про збитки та всіх необхідних документів, що дозволяють визначити розмір зазнаних Страхувальником збитків, а
також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним
особою.
14.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється в межах страхової
суми, але не більше загальної номінальної вартості облігацій, які залишаються
непогашеними Страхувальником після закінчення строків погашення облігацій,
встановлених проспектом емісії цільових облігацій. При нанесенні шкоди декільком Вигодонабувачам Страховик виплачує відшкодування в межах страхової
суми кожній особі окремо, а розмір страхового відшкодування визначається по
оплаченим даною особою цільовим облігаціям. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком безпосередньо Вигодонабувачам — власникам
цільових облігацій, які пред’явили їх до погашення.
14.3. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всі документи та повідомити його про відомості, необхідні для здійснення Страховиком страхового
відшкодування.
14.4. Якщо після виплати страхового відшкодування виявиться обставина, що
позбавляє Страхувальника права на одержання страхового відшкодування за
Договором страхування, то Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику
одержану суму.
14.5. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є:
1). Навмисні дії Страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку.
Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням громадянського
чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж)
або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника встановлюється відповідно до чинного законодавства
України;
2). Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвів до страхового
випадку;
3). Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт
страхування або про факт настання страхового випадку;
4). Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи,
винної у їх заподіянні;
5). Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
6). Інші випадки, передбачені законодавством України.
14.6. Страховик зобов'язаний, при надходженні письмової заяви Страхувальника на виплату страхового відшкодування та всіх необхідних документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, в термін не більше п'ятнадцяти
робочих днів з дня їх отримання прийняти рішення про виплату чи відмову у виплаті страхового відшкодування. Про відмову у виплаті страхового відшкодування, Страховик зобов'язаний повідомити Страхувальника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом 15 робочих днів з дня прийняття такого
рішення.
14.7. Загальна сума виплат за Договором страхування не може перевищувати страхову суму, зазначену у Договорі страхування.
14.8. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування, переходить право вимоги Страхувальника до осіб, винних в заподіянні збитків Страхувальнику.
15. Порядок дій Вигодонабувача у разі настання страхового випадку:
15.1. Вигодонабувач при настанні страхового випадку, визначеного в п. 7. цього Договору, протягом строку погашення облігацій звертається до Страхувальника з відповідними заявами про виплату страхового відшкодування. Страхуваль-
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ник, згідно п. 12 Договору надає страховику заяву про настання страхового
початку погашення облігацій.
випадку з одночасною передачою всіх документів, які свідчать про настання
5.2.7. Відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/
страхового випадку і про розмір збитку. Страховик, згідно п. 14.1 Договору, простраховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо:
тягом 15 робочих днів після прийняття рішення про виплату на підставі заяви
Між Емітентом та Страховиком відсутні відносини контролю, укладені правоСтрахувальника про збитки та всіх необхідних документів, що дозволяють визначини тощо.
чити розмір зазначених Страхувальником збитків, а також страхового акту, який
5.2.8. Баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/
складається Страховиком або уповноваженою ним особою, виплачує страхове
страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються докувідшкодування, у розмірі номінальної вартості облігацій, їх власникам. Виплата
менти для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:
страхового відшкодування власникам облігацій здійснюється згідно даних ЗведеУ зв’язку з тим, що ТОВАРИСТВО з ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ного облікового реєстру власників облігацій, який складається Депозитарієм на
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРГО" зареєстрована 14.04.2014 р., фінансова звітність
кінець дня, що передує даті початку погашення облігацій, та надається на дату
Страховика подається за 9 (дев’ять) місяців 2014 року.
Звіт
про доходи та витрати страховика
за 9 місяців 2014 року ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРГО»
(звітний період)
(назва страховика)
ПОКАЗНИКИ
Код рядка Усього
I кв. II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя
Страхові платежі (премії, внески), усього
010
140062,50
0
0
140062,50
0
від філій
011
0
0
0
0
0
від страхувальників — фізичних осіб
012
0
0
0
0
0
від перестрахувальників
013
12866,10
0
0
12866,10
0
із них від перестрахувальників-нерезидентів
014
0
0
0
0
0
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
020
3445,60
0
0
3445,60
0
у тому числі перестраховикам-нерезидентам
021
0
0
0
0
0
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов'язкового страхування
030
х
0
0
х
0
на початок звітного періоду
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов'язкового страхування
040
х
0
0
64945,40
0
на кінець звітного періоду
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду
050
х
0
0
х
0
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
060
х
0
0
1822,10
0
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені
070
73498,60
0
0
73498,60
0
страхові платежі), 010 — 020 + 030 — 040 — 050 + 060
II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя
Страхові платежі (премії, внески)
080
0
0
0
0
0
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
090
0
0
0
0
0
у тому числі перестраховиками-нерезидентами
091
0
0
0
0
0
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080 — 090 — 140 + 280
100
0
0
0
0
0
III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)
Дохід від надання послуг для інших страховиків
у тому числі суми агентських винагород
із яких ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя
Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України «Про страхування»
IV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій
Суми, що повертаються з резервів із страхування життя
Суми, що повертаються з резерву належних виплат страхових сум
Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів
страхування життя, що належить страховику
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками
із них перестраховиками-нерезидентами
Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками
Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою
особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки
Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування
із яких суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані перестраховикаминерезидентами
Інші операційні доходи
Фінансові доходи
у тому числі доходи від участі в капіталі
доходи за облігаціями
доходи від депозитів
дивіденди за акціями
Інші доходи
Надзвичайні доходи
V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми
Страхові виплати та страхові відшкодування
у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення
про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився
Виплати викупних сум
VI. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій
Відрахування у резерв катастроф з обов'язкового страхування цивільної відповідальності
за ядерну шкоду
Відрахування у резерви із страхування життя
Відрахування до резерву належних виплат страхових сум
Сума відрахувань у резерв зі страхування життя за рахунок частини інвестиційного доходу,
одержаного від розміщення коштів резервів страхування життя
Відрахування у централізовані страхові резервні фонди
Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
у тому числі
на агентські винагороди
із яких
   страховикам-нерезидентам
Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
у тому числі на винагороди брокерам
із яких брокерам-нерезидентам
на комісійні винагороди перестрахувальникам
із яких перестрахувальникам-нерезидентам

110
111
112
120

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

130
140
141
142

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

150
151
160
170
180

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

190
191

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

200
210
211
212
213
214
220
230

0
21,10
0
0
21,10
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
21,10
0
0
21,10
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

240
241

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

250

0

0

0

0

0

260
270

7349,40
0

0
0

0
0

7349,40
0

0
0

280
281
282

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

290
300
301
302
310
311
312
313
314

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Витрати, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися
у звітному періоді
у тому числі на оплату судових затрат
на оплату експертних (оцінних) робіт
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
на оплату послуг установ асістансу*
із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів
Витрати, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні
витрати), які сталися в попередніх звітних періодах
у тому числі на оплату судових затрат
на оплату експертних (оцінних) робіт
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
на оплату послуг установ асістансу
із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів
Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг
Інші адміністративні витрати
Інші витрати на збут послуг
у тому числі витрати на рекламу та маркетинг
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
у тому числі втрати від участі в капіталі
проценти за користування кредитами
проценти за облігаціями випущеними
Інші витрати
Надзвичайні витрати
VII. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)
Результат основної діяльності
Результат фінансових операцій
у тому числі від участі в капіталі
Результат іншої звичайної діяльності
Результат надзвичайних подій
VIII. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій
Податок на прибуток від звичайної діяльності
у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя
на валові доходи від діяльності із страхування життя
на операції з перестраховиками-нерезидентами
Податки на прибуток від надзвичайних подій
IX. Чистий:
Прибуток
Збиток
*Установи аістансу- установи з організації надання медичної допомоги.
Керівник 							
Головний бухгалтер 						

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРГО»
Україна
Недержавне страхування

Територія
Організаційноправова
форма
господарювання
Вид економічІнші види страхування
ної діяльності
Середня
0
кількість
працівників
Адрес, тел. вул. І. Клименка,буд 39/8,
Солом’янський р-н, м. Київ,03110, (044) 2708644
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про сукупний дохід),(форма
№2), грошові показники якого наводяться в
гривнях з копійками)

Дата(рік,
місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
24 жовтня
2014 р.
39175122

за КОАТУУ
за КОПФГ

8038900000
250

за КВЕД

66.03.0

Складено (зробити позначку «V» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Форма № 1
1. Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2014 р.
Актив
Код На початок На кінець
рядка звітного
звітного
періоду
періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
1000
0
98
Нематеріальні активи
первісна вартість
1001
0
100,60
накопичена амортизація
1002
0
2,60
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби:
1010
0
0
- первісна вартість
1011
0
0
- знос
1012
0
0
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
1016
0
0
Знос інвестиційної нерухомості
1017
0
0
Довгострокові біологічні активи:
1020
0
0

26

320

0

0

0

0

0

321
322
323
324
325
330

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

331
332
333
334
335
340
350
360
361
370
380
381
382
383
390
400

0
0
0
0
0
0
36
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

410
420
421
430
440

66107,20
21,10
0
0
0

0
0
0
0
0

-1
0
0
0
0

66108,20
21,10
0
0
0

0
0
0
0
0

450
451
452
453
460

4101,30
4098,50
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4101,30
4098,50
0
0
0

0
0
0
0
0

470
480

62028
-1

0
0

0
-1

62028
0

0
0

Топорков Юрій Сергійович
Журавська Олена Сергіївна
Первісна вартість довгострокових біологічних
активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі записи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
- у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
У тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій

1021

0

0

1022

0

0

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060
1065

0
0
0
0
0
0

19996
0
0
0
0
0

1090
1095

0
0

0
20 094

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
15395,60

1130

0

0

1135
1136
1140

0
0
0

0
0
0,10

1145

0

0

1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181

0
0
0
0
0
0
0
0

8289,60
36212
84543,50
0
84543,50
0
1822,10
0

1182

0

0

1183

0

1822,10
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Інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові забов»язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек — поту
Усього за розділом II:
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунки зі страхування
розрахунки з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов»язання, пов»язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу та
групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду
Баланс

1184
1190
1195
1200

0
0
0
0

0
0
146262,90
0

1300

0

166356,90

Код На початок На кінець
ряд- звітного
звітного
ка
періоду
періоду
2
3
4
1400
1401

0
0

20 000
0

1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
6412,10
0
0
0
62027
0
0
0
88439,10

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
722294,80
0

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0

7349,40
64945,40
0
0
0
0
72294,80

1600
1605
1610

0
0
0

0
0
0

1615
1620
1621
1625
1630
1635

0
0
0
0
0
0

0
4102,50
4102,30
0,60
1,20
0

1640

0

0

1645

0

0

1650

0

0

1660
1665
1670
1690
1695
1700

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1518,70
5623
0

1800

0

0

1900

0

166356,90

Керівник		
Топорков Юрій Сергійович
Головний бухгалтер
Журавська Олена Сергіївна
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2014 р.
Форма N 2
I .ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Код
За
За аналогічний
ряд- звітний період поперека
період
днього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції
2000 73493,60
0
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
2010 73493,60
0
Премії підписані, валова сума
2011 140062,50
0
Премії, передані у перестрахування
2012 3445,60
0
Зміна резерву незароблених премій,
2013 64945,40
0
валова сума

Зміна частки пере страховиків у резерві
2014 1822,10
0
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
2050
0
0
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими
2070
0
0
виплатами
Валовий:
2090 73493,60
0
прибуток
збиток
2095
0
0
Дохід (витрати)від зміни у резервах
2105
0
0
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
2110 -7349,40
0
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова
2111 -7349,40
0
сума
Зміна частки пере страховиків і інших
2112
0
0
страхових резервах
Інші операційні доходи
2120
0
0
Дохід від зміни вартості активів, які
2121
0
0
оцінюються за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних
2122
0
0
активів і сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
2130
36
0
Витрати на збут
2150
0
0
Інші операційні витрати
2180
1
0
Витрати від зміни вартості активів, які
2181
0
0
оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологіч2182
0
0
них активів і сільськогосподарської
продукції
Фінансовий результат від операційної
2190
0
0
діяльності:
прибуток
збиток
2195
0
0
Дохід від участі в капіталі
2200
21,10
0
Інші фінансові доходи
2220
0
0
Інші доходи
2240
0
0
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
0
0
Втрати від участі в капіталі
2255
0
0
Інші витрати
2270
0
0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
2275
0
0
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування: 2290 66128,30
0
прибуток
збиток
2295
0
0
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300 4101,30
0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 2305
0
0
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
2350
62027
0
прибуток
збиток
2355
0
0
II СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
Код
За
За аналогічний
ряд- звітний період поперека
період
днього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційова- 2415
0
0
них та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
0
0
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355
2465
62027
0
та 2460)
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Стаття
Код
За
За аналогічний
ряд- звітний період поперека
період
днього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
0
0
Витрати на оплату праці
2505
5,40
0
Відрахування на соціальні заходи
2510
2
0
Амортизація
2515
2,60
0
Інші операційні витрати
2520
26
0
Разом
2550
36
0
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття
Код
За
За аналогічний
ряд- звітний період поперека
період
днього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
0
0
Скоригована середньорічна кількість
2605
0
0
простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
2610
0
0
акцію

27
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Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2615

0

0

2650

0

0

місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта);
дозволу на виконання будівельних робіт;
договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна
документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника);
рішення про затвердження проектної документації;
ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового
будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору)
(у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та
юридичних осіб через розміщення облігацій)

Керівник 		
Топорков Юрій Сергійович
Головний бухгалтер
Журавська Олена Сергіївна
Після дати балансу та до моменту затвердження фінансової звітності Компанії не відбувалось подій, які б могли мати суттєвий вплив на її господарську діяльність.
5.3. Порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для
емітентів — акціонерних товариств)*:
Конвертація облігацій у власні акції емітента не передбачена.
5.4. Інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається
виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій
розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за
цільовими облігаціями;
дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або
Основні техніко-економічні показники житлового будівництва: 2-го поверху житлового приміщення (квартири) у секції 1-4 (III черга), 2-х поверхів житлового приміщення (квартири) у секціях 1-6, 1-7 (IV черга), автомийки, нежитлових приміщень секції 1-4 (III черга), нежитлових приміщень секцій 1-6, 1-7 (IV черга), житлових
приміщень (квартири) у секції 1-8 (V черга), торгівельного центру та паркінгу підземного (V черги) житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної
інфраструктури та підземним паркінгом на проспекті Героїв Сталінграда, 2-Б в Оболонському районі м. Києва в частині секцій 1-4,1-5,1-6,1-7, торгово-офісного комплексу та підземного паркінгу:
Таблиця №5
№ п/п показник
Один.
Всього
Черговість будівництва
Ш черга
IV черга
V черга
Виміру
1,2,3
4
5
6
Разом
секція 1-4/
секція 1-6/
пуск.
пуск.
пуск. компл.
пуск.
секція 1-5
секція 1-7
компл.
компл.
компл.
Торг.- офісн.
Секція
Підзем.
Автомийка
1-8
паркінг
компл.
1-5 пов.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Характер будівництва
нове будівництво
Поверховість
пов.
22/19
16/15
5
7
2
2
Загальна площа житлового будинку
м2
33 512,01
17 686,70
13 715,97
2 109,34
2 109,34
Загальна кількість квартир у будинку в т,ч:
322,00
171,00
140,00
11,00
11,00
-1- кімнатних
кв.
159
68
88,00
3
3
- 2- кімнатних
кв.
147
102
42,00
3
3
- 3- кімнатних
кв.
9
4,00
5
5
- 4-кімнатних
кв.
5
5
- 5- кімнатних (пентхаус)
кв.
1
1
- 10-кімнатних
кв.
1
1
Загальна площа квартир
м2
20 662,33
10 888,79
8 483,64
1 289,90
1 289,90
Площа квартир у будинку
м2
19 803,30
10 498,86
8 137,32
1 167,12
1167,12
Будівельний обєм у т.ч:
мЗ
171 082,46
57 121,00
46 946,00
27 866,00
6 951,30
29 973,00
2 225,16
67 015,46
- вище позначки 0,000
мЗ
129 548,40
54 389,00
42 882,00
25 600,00
6 677,40
32 277,40
- нижче позначки 0,000
мЗ
41 534,06
2 732,00
4 064,00
2 266,00
273,90
29 973,00
2 225,16
34 738,06
Загальна площа нежитлових приміщень
м2
8 834,92
1 511,00
1 072,70
6 251,22
6 251,22
Корисна площа нежитлових приміщень
м2
8 023,45
1 405,41
1 006,70
5 611,34
5 611,34
Розрахункова площа нежитлових приміщень
м2
6 076,58
1 368,85
931,50
3 776,23
3 776,23
Загальна площа підземного паркінгу
м2
9 592,00
9 592,00
9 592,00
Корисна площа підземного паркінгу
м2
4 538,00
4 538,00
4 538,00
Загальна площа автомийки
м2
706,00
706,00
706,00
Площа ділянки
га
2,2052
Площа забудови
м2
9 623,72
951,82
967,94
1 558,50
430,60
5 344,00
370,86
7 703,96
Річна потреба:
3
105 477,70
52 888,50
48 716,55
792,05
835,85
1 007,40
1 237,35
3 872,65
уводі
м
у електричній енергії
гВт*год
13,25
3,32
2,52
3,97
1,10
0,25
0,56
1,91
у тепловій енергії
ГДж/м2
0,34
0,04
0,08
Генеральним підрядником з будівництва житлового комплексу з об’єктами погом за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 2-б у Оболонському районі м. Києва,
бутової та адміністративної інфраструктури та підземним паркінгом по
виданого ТОВ «Експертиза МВК».
просп. Героїв Сталінграду, 2-Б у Оболонському районі м. Києва є ТОВ «НБКНаказом ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС» №23/04-13 від «23» квітня 2013 року за наПРОЕКТ» (код за ЄДРПОУ 34345631, місцезнаходження: 04214, м. Київ, вул. Півслідками внесених коригувань у Проект організації будівництва (Том VI Книги I)
нічна, 6, літера А1; Ліцензія на здійснення господарської діяльності у будівництві,
житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури
пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (за переліком згідно з додатком до
та підземним паркінгом на просп. Героїв Сталінграду, 2-Б у Оболонському районі
ліцензії) серія АЕ № 180034, видана Інспекцією державного архітектурном. Києва затверджена нова кількість черг будівництва.
будівельного контролю у місті Києві Державної архітектурно-будівельної інспекції
Розрахунок кошторисної вартості будівництва 2-го поверху житлового приміУкраїни 07.09.2012, строк дії ліцензії з 07.09.2012 до 07.09.2015).
щення (квартири) секції 1-4 (III черга), 2-х поверхів житлового приміщення (квартиМіж ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС» та генеральним підрядником ТОВ «НБК-ПРОЕКТ»
ри) секцій 1-6, 1-7 (IV черга), автомийки (V черга), нежитлових приміщень секції 1-4
укладено Договір генерального підряду в капітальному будівництві №1 від
(III черга), нежитлових приміщень секцій 1-6, 1-7 (IV черга), житлових
17.09.2012.
приміщень(квартири) секція 1-8 (V черга), торгівельного центру та паркінгу під07 жовтня 2014 року укладена Додаткова угода до Договору генерального
земного (V черги) житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної
підряду в капітальному будівництві №1 від 17.09.2012 щодо продовження терміінфраструктури та підземним паркінгом на проспекті Героїв Сталінграда, 2-б в
ну дії цього Договору до 31.12.2016 року на тих самих умовах.
Оболонському районі м. Києва в частині секцій 1-4,1-5,1-6,1-7, торгово-офісного
Дозвіл на виконання будівельних робіт від 19.10.2012 № КВ12412193433 накомплексу та паркінгу затверджений наказом ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС» від
дано Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві за23.12.2014 року №23/14/К-1.
мовнику ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС» та генеральному підряднику ТОВ «НБК-ПРОЕКТ»
Календарний план будівництва 2-го поверху житлового приміщення(квартири)
на будівництво житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної
секції 1-4 (III черга), 2-х поверхів житлового приміщення (квартири) секцій 1-6, 1-7
інфраструктури та підземним паркінгом на просп. Героїв Сталінграду, 2-Б у Обо(IV черга), автомийки (V черга), нежитлових приміщень секції 1-4 (III черга), нелонському районі м. Києва (вид будівництва: нове будівництво, код об’єкта за ДК
житлових приміщень секцій 1-6, 1-7 (IV черга), житлових приміщень(квартири)
018-2000:1122.1). Проектна документація розроблена ТОВ «Нерухомість-Центр»
секція 1-8 (V черга), торгівельного центру та паркінгу підземного (V черги) житло(код за ЄДРПОУ 35671469, місцезнаходження: м. Київ, бульв. Чоколівський, 19)
вого комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури та підпід керівництвом головного архітектора проекту Г.М. Любченка, кваліфікаційний
земним паркінгом на проспекті Героїв Сталінграда, 2-б в Оболонському районі
сертифікат АА №000056 та затверджена наказом ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС» від
м. Києва в частині секцій 1-4,1-5,1-6,1-7, торгово-офісного комплексу та паркін11.03.2011 №1103. Основні показники проектної документації затверджені Ексгу — затверджений наказом ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС» від 23.12.2014 року
пертним Звітом №0143 від 15.12.2014 проекту будівництва житлового комплексу
№ 23/14/К.
з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури та підземним паркінБудівництво здійснюється на земельних ділянках загальною площею 2,2052 га.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Земельну ділянку площею 1,9139 га надано в оренду громадській організації
«Київська міська спілка автомобілістів» та ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС» на підставі Рішення Київської міської ради від 21.12.2006 р. №374/431. Договір оренди земельної ділянки площею 1,9139 га (кадастровий номер 8 000 000 000:78:094:0059) від
19.01.2007 зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про
що зроблено запис від 29.01.2007 за № 78-6-00414 у книзі записів державної реєстрації договорів. Крім того, підписано Акт визначення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) від 12.01.2007 та Акт приймання-передачі земельної ділянки від 29.01.2007.
Вищезазначений договір оренди земельної ділянки площею 1,9139 га від
19.01.2007 поновлено на 5 років на підставі Рішення Київської міської ради від
26.04.2012 №561/7898. Угода про поновлення та про внесення змін та доповнень
до договору оренди земельної ділянки від 07.09.2012, зареєстрована Головним
управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 17.09.2012 за
№ 78-6-00697 у книзі записів державної реєстрації договорів.
Вищезазначений договір оренди земельної ділянки площею 1,9139 га від
19.01.2007 поновлено на 10 років на підставі Рішення Київської міської ради від
25.12.2012 №764/9048. Угода про поновлення та про внесення змін та доповнень
до договору оренди земельної ділянки від 03.09.2013 року, зареєстрована приватним нотаріусом Кравченко Наталія Петрівна в Державному реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, про що зроблено
запис від 03.09.2013 року, номер запису про інше речове право — 2353747.
Між ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС» та громадською організацією «Київська міська
спілка автомобілістів» підписано Договір про передачу повноважень замовника
проектування та будівництва і залучення коштів фінансування об’єкта нерухомості від 20.05.2010 №17, щодо передачі ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС» всіх повноважень замовника проектування та будівництва, і залучення фінансування об’єкту
нерухомості «Житловий комплекс з об’єктами побутової та адміністративної ін
фраструктури та підземним паркінгом по просп. Героїв Сталінграду, 2-Б в Оболонському районі м. Києва» на земельній ділянці площею 1,9139 га (кадастровий
номер 8 000 000 000:78:094:0059).
Земельну ділянку площею 0,2913 га надано в оренду громадській організації «Київська міська спілка автомобілістів» та ТОВ «Земельний центр суперфіцій» на підставі Рішення Київської міської ради від 01.10.2007 №495/3329. Договір оренди земельної ділянки площею 0,2913 га (кадастровий номер
8 000 000 000:78:094:0074) від 13.03.2008 зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 21.03.2008 за
№ 78-6-00522 у книзі записів державної реєстрації договорів. Крім того, підписано Акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від
13.12.2007 та Акт приймання-передачі земельної ділянки від 21.03.2008.
Рішенням Київської міської ради від 26.04.2012 №562/7899 вищезазначений
договір оренди земельної ділянки площею 0,2913 га від 13.03.2008 поновлено на
5 років та внесено зміни до нього в частині зміни орендаря ТОВ «Земельний
центр суперфіцій» на ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС». Угода про поновлення та про внесення змін та доповнень до договору оренди земельної ділянки від 07.09.2012,
зареєстрована Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 17.09.2012 за № 78-6-00698 у книзі записів державної реєстрації
договорів. Акт приймання-передачі земельної ділянки укладено 17.09.2012.
Рішенням Київської міської ради від 25.12.2012р. №764/9048 вищезазначений договір оренди земельної ділянки площею 0,2913 га від 03.09.2013 року поновлено на 10 років. Угода про поновлення та про внесення змін та доповнень до
договору оренди земельної ділянки від 03.09.2013 року зареєстрована приватним нотаріусом Кравченко Наталія Петрівна в Державному реєстру речових прав
на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, про що зроблено запис від 03.09.2013 року, номер запису про інше речове право — 2353875.
Між ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС», громадською організацією «Київська міська спілка автомобілістів» та ТОВ «Земельний центр суперфіцій» підписано Договір
про передачу повноважень замовника проектування та будівництва об’єкта нерухомості №18 від 31.05.2010, щодо передачі ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС» всіх повноважень замовника проектування та будівництва об’єкту нерухомості «Житловий комплекс з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури та
підземним паркінгом по просп. Героїв Сталінграду, 2-Б в Оболонському районі
м. Києва» на земельній ділянці площею 0,2913 га (кадастровий номер
8 000 000 000:78:094:0074).
Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*: На дату оформлення Емітентом проспекту емісії облігацій рівень рейтингової оцінки випуску облігацій
серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q не було визначено.
6. Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:
6.1. Дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі
публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій:
Укладення договорів з першими власниками облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N,
О, S, R, Р та Q буде здійснюватися через організатора торгівлі цінними паперами
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд 42/44 (6 поверх), тел. (044) 277-50-00.
Дата початку укладення договорів з першими власниками облігацій —
«03» березня 2015 року.
Дата закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій —
«30» листопада2015 року.

6.2. Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у
разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими
власниками та облігації повністю оплачено):
Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій
відповідної серії можливе лише за умови якщо на запланований обсяг облігацій
відповідної серії укладено договори з першими власниками та всі облігації в запланованому обсязі повністю сплачені до вказаної дати закінчення укладення
договорів з першими власниками облігацій відповідної серії.
Рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій приймається директором Емітента.
6.3. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з
першими власниками та облігації повністю оплачено):
Директор Емітента в день, наступний за днем повної оплати облігацій за укладеними договорами з першими власниками приймає рішення про наступне:
- дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій в процесі публічного розміщення облігацій (за умови, якщо на запланований
обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю
оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками облігацій в процесі публічного розміщення облігацій;
- затвердження результатів розміщення облігацій;
- затвердження звіту про результати розміщення облігацій. Звіт про результати розміщення облігацій засвідчується підписами і печатками Емітента, Національного депозитарія України, ПАТ «Фондова біржа ПФТС» аудитора та андеррайтера.
6.4. Порядок подання заяв на придбання облігацій:
Емітент реалізує облігації особам, які бажають отримати у власність обране
приміщення, а саме: на 2-му поверху житлового приміщення (квартири) у секції 1-4
(III черга), на 2-му поверху житлового приміщення (квартири) у секції 1-6, 1-7 (IV
черга), автомийку (V черга), нежитлових приміщень секції 1-4 (III черга), нежитлових приміщень секції 1-6, 1-7 (IV черга), житлових приміщень (квартири) у секції 1-8
(V черга), торгівельного центру та паркінгу підземного (V черги) житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури та підземним
паркінгом на проспекті Героїв Сталінграда, 2-Б в Оболонському районі м. Києва
в частині секцій 1-4,1-6,1-7, торгово-офісного комплексу та паркінгу:
Подання заяв на придбання облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q
буде здійснюватися згідно з Правилами та Регламентом ПАТ «Фондова біржа
ПФТС», через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій,
та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Заяви на придбання
облігацій в ході укладання договорів з першими власниками подаються під час
проведення аукціону на біржі, через яку відбувається розміщення облігацій. Заяви обов’язково повинні містити кількість цінних паперів та ціну одного цінного
паперу або однозначні умови її визначення. Заявки можуть подавати члени Біржі
або клієнти членів Біржі — юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти
України.
Облігації серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q реалізуються лотами. Лот —
визначена кількість облігацій відповідної серії, яка пропорційна визначеній в проектній документації загальної площі житлового або нежитлового приміщення або
паркінгу або автомийки. Розмір лоту та його характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь в будівництві об’єкту нерухомості, який укладається
одночасно з договором купівлі-продажу облігацій.
Згідно з договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості кошти не залучаються, а встановлюються обов’язки Емітента щодо передачі власнику облігацій, закріпленого в цьому договорі, за умови пред’явлення облігацій відповідної
кількості та серії до погашення (дострокового погашення) у строки та порядку
встановлені умовами емісії облігацій. Договір про участь у будівництві об’єкту нерухомості визначає всі суттєві характеристики обраного житлового або нежитлового приміщення або паркінгу або автомийки та встановлює кількість та серію облігацій, що йому відповідає, визначає порядок та строки передачі власникам
облігацій житлових або нежитлових приміщень або паркінгу або автомийки тощо.
При купівлі облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q покупець обирає
житлове або нежитлове приміщення або паркінг або автомийку з переліку не закріплених за іншими особами житлових або нежитлових приміщень або паркінгу
або автомийки , що є у пропозиції Емітента, подає заяву на купівлю облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q та укладає біржовий контракт (договір купівліпродажу облігацій) у термін з «03» березня 2015 року по «30» листопада 2015
року. Це обране житлове або нежитлове приміщення або паркінг або автомийка
Емітент зобов’язаний закріпити за таким власником облігацій шляхом укладення
договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Емітент несе відповідальність відповідно до договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості та чинного законодавства України по виконанню своїх зобов’язань щодо передачі відповідного житлового або нежитлового приміщення або паркінгу або автомийки,
закріпленого в договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості, власнику
облігацій при належному виконанні цим власником своїх зобов’язань за таким
договором та Проспектом емісії облігацій.
6.5. Порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій:
Укладання договорів купівлі-продажу облігацій с першими власниками облігацій буде здійснюватися Емітентом серед юридичних і фізичних осіб, резидентів
та нерезидентів України відповідно до Правил та Регламенту ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та до вимог чинного законодавства України у термін з «03» березня
2015 року по «30» листопада 2015 року без використання принципу «поставки
проти платежу».
Укладання біржового контракту за заявками учасників торгів відбудеться згідно з Правилами Біржі. Оформлення та виконання біржових контрактів, укладених
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за результатами Аукціону здійснюється відповідно до Правил Фондової Біржі
ПФТС, рішень органів Біржі.
Покупець облігацій зобов’язаний мати або відкрити рахунок у цінних паперах
у обраній Депозитарній установі. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у Депозитарній установі та в Депозитарії. Після придбання облігацій власник таких облігацій набуває прав та обов’язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій.
6.6. Строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
6.6.1. Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією
(вище номінальної вартості)): Запланована ціна продажу облігацій серій Н, I, J,
К, L, М, N, О, S, R, Р та Q складає 100% від номінальної вартості облігацій. Ціна
продажу облігацій кожної серії під час укладання договорів з першими власниками облігацій визначається з урахуванням попиту та ринкових умов розміщення,
але не може бути меншою номінальної вартості облігацій.
Всі ціни визначаються в національній валюті України (гривні) з точністю до
однієї копійки.
6.6.2. Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або
іноземна валюта):
Оплата облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q здійснюється у національній валюті України (гривні).
6.6.3. Найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на
який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, — окремо вказуються номери
рахунків у національній та іноземній валютах):
Оплата облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q здійснюється на рахунок Емітента №26002010000368 в ПАТ «АВАНТ-БАНК», м. Київ, код банку
380708, податковий номер 32769553.
6.6.4. Строк оплати облігацій:
Оплата вартості облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q здійснюється першими власниками протягом 3 (трьох) робочих днів після дати укладання Договору на придбання та до дати закінчення укладання договорів з
першими власниками, виключно грошовими коштами на підставі та відповідно до біржових контрактів (договорів купівлі-продажу облігацій), але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій шляхом перерахування грошових
коштів на рахунок Емітента. Емітент переказує облігації на рахунок у цінних
паперах інвестора після надходження 100% вартості облігацій на рахунок
Емітента відповідно до умов біржових контрактів (договорів купівлі-продажу
облігацій).
Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок
власника облігацій в Депозитарній установі та підтверджується випискою з цього
рахунку, яку надає Депозитарна установа.
6.7. Відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):
Публічне розміщення облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q буде
здійснюватись шляхом залучення андеррайтера:
6.7.1. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВАНТ — БАНК»;
місце проведення державної реєстрації: Солом’янська районна в місті Києві
державна адміністрація, 02.03.2009;
6.7.2. Код за ЄДРПОУ: 36406512;
6.7.3. Місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23;
6.7.4. Номери телефонів та факсів: (044) 364-34-34;
6.7.5. Номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андерайтингу:
серія АЕ № 294623, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.12.2014, строк дії ліцензії з 18.12.2014 необмежений. Реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення):
Договір андерайтингу №АА-1/2014 від «25» вересня 2014 року та Додатковий
договір №1 від «31» жовтня 2014 р. і Додатковий договір №2 від «25» грудня
2014 р. и до нього.
6.8. Відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне
розміщення облігацій):
Публічне розміщення облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q буде
проводитися через організатора торгівлі:
6.8.1. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Фондова біржа ПФТС», місце проведення державної реєстрації: Печерська районна у
місті Києві державна адміністрація, 03.11.2008;
6.8.2. Код за ЄДРПОУ: 21672206;
6.8.3. Місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд 42/44
(6 поверх);
6.8.4. Номери телефонів та факсів: (044) 277-50-00;
6.8.5. Номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АД № 034421, видана Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012, строк дії ліцензії з
05.03.2009 по 05.03.2019
6.9. Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
6.9.1. Повне найменування: ПУБЛЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Національний депозитарій України», місце проведення державної реєстрації: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, 17.05.1999 р.;
6.9.2. Місцезнаходження: 01001,м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3;
6.9.3. Код за ЄДРПОУ: 30370711;
6.9.4. Реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення):
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Емітент користується послугами щодо депозитарної діяльності на основі Договору про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ- 5599 від 19 вересня
2014 р. ,що укладений між ПП «МЕТАЛ — СЕРВІС» та ПАТ «Національний депозитарій України»;
6.10. Відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):
Особою, визначеною на надання Емітенту реєстру власників іменних цінних
паперів є:
6.10.1. Повне найменування: ПУБЛЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Національний депозитарій України», місце проведення державної реєстрації: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, 17.05.1999 р.;
6.10.2. Місцезнаходження: 01001,м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3;
6.10.3. Код за ЄДРПОУ: 30370711;
6.10.4. Реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору):
Емітент користується послугами щодо депозитарної діяльності на основі Договору про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ- 5599 від 19 вересня
2014 р., що укладений між ПП «МЕТАЛ — СЕРВІС» та ПАТ «Національний депозитарій України»;
6.10.5. Номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа): Центральний
депозитарій — юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного
товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про депозитарну систему
України». Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з
дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в
установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 01.10 2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України»
Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013
№2092).
7. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації,
у разі визнання емісії облігацій недійсною:
Емітент письмово повідомляє перших власників цінних паперів про визнання
емісії облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q недійсною шляхом надіслання їм відповідних письмових повідомлень та повертає першим власникам
грошові кошти в безготівковому порядку, що надійшли як плата за розміщені облігації, а перші власники зобов’язані повернути Емітенту цінні папери, емісія яких
визнана недійсною, шляхом перерахування на рахунок Емітента в цінних паперах, відкритий у ПАТ «Національний депозитарій України», в строк — не пізніше
ніж через місяць після визнання емісії недійсною.
Перші власники в строк не більше ніж 10 (десять) робочих днів з дати надіслання Емітентом повідомлення про визнання емісії облігацій недійсною мають
право звернутися до Андеррайтера з письмовою заявою, в якій вказати реквізити
власного рахунку, відкритого в українському банку, на який слід зарахувати грошові кошти. У випадку неподання першими власниками такої заяви, Емітент здійснює повернення сплачених першими власниками коштів шляхом переказу відповідної суми коштів на банківський рахунок першого власника, вказаний у
відповідному Договорі на придбання.
8. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації,
у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій:
У разі незатвердження Емітентом у встановлені строки результатів укладення
договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій серій
Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q Емітент письмово повідомляє перших власників
цінних паперів шляхом надіслання їм відповідних письмових повідомлень та повертає першим власникам грошові кошти в безготівковому порядку, що надійшли
як оплата за розміщені цінні папери, а перші власники зобов’язані повернути Емітенту цінні папери шляхом перерахування на рахунок Емітента в цінних паперах,
відкритий у Центральному депозитарії, в строк — не пізніше ніж через місяць
після дати закінчення терміну для затвердження результатів укладання договорів
з першими власниками.
Перші власники в строк не більше ніж 10 (десять) робочих днів з дати надіслання Емітентом повідомлення про незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій мають право звернутися до Андеррайтера з письмовою
заявою, в якій вказати реквізити власного рахунку, відкритого в українському банку, на який слід зарахувати грошові кошти. У випадку неподання першими власниками такої заяви, Емітент здійснює повернення сплачених першими власниками коштів шляхом переказу відповідної суми коштів на банківський рахунок
першого власника, вказаний у відповідному Договорі на придбання.
9. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та
копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі
прийняття рішення про приватне розміщення облігацій): Підприємство здійснює публічне розміщення іменних цільових облігацій. Повідомлення про випуск
облігацій буде здійснено шляхом опублікування зареєстрованого проспекту емісії
облігацій у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (згідно ст. 30 Закона України «Про цінні
папери та фондовий ринок»).
10. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у
разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням: Перелік осіб відсутній у зв’язку із прийняттям рішення про публічне розміщення облігацій.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
11. Умови та дата закінчення обігу облігацій: Облігації серій Н, I, J, К, L, М,
N, О, S, R, Р та Q обертаються вільно на території України. Власниками облігацій
можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.
Обіг облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q починається з наступного
дня після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію
випуску, про що буде додатково повідомлено шляхом публікації зареєстрованого
звіту про результати розміщення облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Обіг облігацій серії Н — закінчується «31» жовтня 2016 року.
Обіг облігацій серії I — закінчується «30» червня 2016 року.
Обіг облігацій серії J — закінчується «31» липня 2016 року.
Обіг облігацій серії K — закінчується «31» серпня 2016 року.
Обіг облігацій серії L — закінчується «30» листопада 2016 року.
Обіг облігацій серії M — закінчується «30» листопада 2016 року.
Обіг облігацій серії N — закінчується «30» листопада 2016 року.
Обіг облігацій серії O — закінчується «30» вересня 2016 року.
Обіг облігацій серії S– закінчується «30» листопада 2016 року.
Обіг облігацій серії R — закінчується «31» грудня 2016 року.
Обіг облігацій серії P — закінчується «31» грудня 2016 року.
Обіг облігацій серії Q– закінчується «31» грудня 2016 року.
Обіг облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q здійснюється на рахунках
у цінних паперах. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.
Власник облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q реалізує облігації на
вторинному ринку згідно з умовами емісії облігацій та з урахуванням вимог чинного законодавства України. Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із кон’юнктури ринку та може бути як вище так і нижче номінальної вартості.
У разі придбання облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q на вторинному ринку новий власник має звернутись до Емітента з метою укладення договору
про участь у будівництві об’єкту нерухомості, при цьому попередній власник облігацій втрачає право на отримання у власність закріпленим за ним житлових або
нежитлових приміщень, або паркінгу або авто мийки, а саме: на 2-му поверху
житлового приміщення (квартири) у секції 1-4 (III черга), на 2-му поверху житлового приміщення (квартири) у секції 1-6, 1-7 (IV черга), автомийку (V черга), нежитлових приміщень секції 1-4 (III черга), нежитлових приміщень секції 1-6, 1-7
(IV черга), житлових приміщень (квартири) у секції 1-8 (V черга), торгівельного
центру та паркінгу підземного (V черги) житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури та підземним паркінгом на проспекті Героїв Сталінграда, 2-Б в Оболонському районі м. Києва,, а укладений з ним договір про участь у будівництві об’єкту нерухомості вважається припиненим та
Емітент не несе за таким договором жодних зобов’язань.
За кожним об’єктом нерухомості Емітент закріплює Лот облігацій. Розмір
Лоту — кількість облігацій у Лоті пропорційна загальній площі об’єкту нерухомості, визначеної в проектній документації на відповідний об’єкт нерухомості. Номер,
розмір Лоту та його характеристики визначаються Емітентом в Договорі про
участь в будівництві.
Емітент облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q може прийняти рішення про продовження визначених Проспектом емісії строків обігу та погашення
облігацій у разі викупу ним усієї серії облігацій або письмової згоди на продовження таких строків усіх власників такої серії облігацій.
12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
12.1.Випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій:
За бажанням власник облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q протягом
терміну обігу облігацій, але не пізніше як за 60 календарних днів до закінчення
строку обігу облігацій, має право звернутися до Емітента з пропозицією щодо їх
викупу. Емітент розглядає повідомлення власника облігацій, оформленого належним чином, та приймає рішення щодо викупу облігацій не пізніше 20 календарних днів від дати отримання заяви власника облігацій. Подання повідомлень
Емітенту здійснюється власником облігацій за поштовою адресою Емітента:
03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23, де розташований офіс Емітента,
де здійснюється продаж інвесторам житлових, нежитлових приміщень, паркінгу
та автомийки житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної
інфраструктури та підземним паркінгом за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 2-б у Оболонському районі м. Києва. Обов’язковий викуп облігацій за зверненням власників облігацій до Емітента — Непередбачений.
Емітент має право за власною ініціативою здійснити викуп облігацій протягом
строку обігу облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q на підставі рішення
Загальних зборів учасників (власників) Емітента, при згоді власника облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q .
Рішення щодо викупу Емітентом облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та
Q приймається Загальними зборами учасників (власників) Емітента. Викуп облігацій здійснюється Емітентом шляхом укладення договору купівлі-продажу облігацій з їх власником. Викуп облігацій здійснюється Емітентом за договірною вартістю.
12.2. Порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу
облігацій: За повідомленням власника облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R,
Р та Q про викуп облігацій, що надано на адресу Емітента, Емітент письмово повідомляє власника облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q про прийняте
рішення щодо викупу облігацій і дату прийняття такого рішення протягом 5 (п’яти)
робочих днів з дати прийняття рішення про викуп облігацій шляхом надання
власнику облігацій відповідного листа під розписку в отриманні або направлення
рекомендованого листа на адресу власника облігацій, що визначена в Договорі
купівлі-продажу облігацій. В такому випадку договори купівлі-продажу облігацій
укладаються Емітентом з власником облігацій протягом 20 (двадцяти) календар-

них днів від дати отримання ним відповідного листа про прийняте рішення про
викуп облігацій, але до початку строку погашення облігацій відповідної серії.
У разі 100% викупу облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q Загальними зборами учасників (власників) Емітента може бути прийнято рішення про анулювання викуплених облігацій. В строки, вказані в договорі купівлі-продажу облігацій, власник облігацій надає Депозитарній установі розпорядження та інші
необхідні документи для зарахування Лоту облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує грошові кошти в строки та на умовах, вказаних в
договорі купівлі-продажу облігацій.
В разі, якщо Емітент за власною ініціативою протягом строку обігу облігацій
серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q здійснює викуп облігацій, повідомлення
власників облігацій про свою пропозицію викупити облігації серій Н, I, J, К, L, М,
N, О, S, R, Р та Q здійснюється шляхом опублікування оголошення в офіційному
друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття рішення про викуп облігацій.
При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо викупу Лоту облігацій Емітентом, власник облігацій повинен звернутися до Емітента для укладення договору купівлі-продажу Лоту облігацій протягом 10 (десяти) календарних днів від
дати розміщення Емітентом оголошення про викуп у вказаному вище виданні.
Викуп облігацій у такому випадку здійснюється за договором купівлі-продажу облігацій, що укладається Емітентом з власником облігацій. В строки, вказані в договорі купівлі-продажу облігацій, власник облігацій надає Депозитарній установі
розпорядження та інші необхідні документи для зарахування Лоту облігацій на
рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує грошові кошти в строки та
на умовах, вказаних в договорі купівлі-продажу облігацій.
12.3. Порядок встановлення ціни викупу облігацій: У разі викупу облігацій
ціна облігацій не може бути меншою номінальної вартості облігацій.
12.4. Строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для
викупу: У разі, якщо Емітент погодився на викуп облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N,
О, S, R, Р та Q у власника таких облігацій, викуп облігацій здійснюється Емітентом протягом 60 календарних днів від дати прийняття Загальними зборами учасників (власників)Емітента рішення про викуп облігацій за договором купівліпродажу, що укладається з власником облігацій.
У разі викупу облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q у їх власників за
ініціативою Емітента, викуп облігацій здійснюється Емітентом протягом 60 календарних днів від дати розміщення оголошення в офіційному друкованому виданні
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. При бажанні прийняти
пропозицію Емітента щодо викупу облігацій Емітентом, власник облігацій повинен звернутися до Емітента для укладення договору купівлі-продажу Лоту облігацій протягом 10 (десяти) календарних днів від дати розміщення Емітентом такого
оголошення про викуп у вказаному вище виданні.
Викуп облігацій під час погашення не можливий.
13. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прий
няття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):
Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями не встановлюється та не
виплачується у зв’язку з публічним розміщенням іменних цільових облігацій.
14. Порядок погашення облігацій:
14.1. Дати початку та закінчення погашення облігацій:
Погашення облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q забезпечується
Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію.
Погашення облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q забезпечується на
підставі даних реєстру власників облігацій складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення
облігацій, згідно з відповідним розпорядженням Емітента за поштовою адресою:
03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23, де розташований офіс Емітента,
де здійснюється продаж інвесторам житлових, нежитлових приміщень, паркінгу
та автомийки житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної
інфраструктури та підземним паркінгом за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 2-б у Оболонському районі м. Києва.
Погашення облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q здійснюватиметься
в такі строки:
Дата початку погашення облігацій серії Н — «01» листопада 2016 року, дата
закінчення погашення облігацій серії Н — «30» жовтня 2017 року.
Дата початку погашення облігацій серії I — «01» липня 2016 року, дата закінчення погашення облігацій серії I — «30» червня 2017 року.
Дата початку погашення облігацій серії J — «01» серпня 2016 року, дата закінчення погашення облігацій серії J — «31» липня 2017 року.
Дата початку погашення облігацій серії К — «01» вересня 2016 року, дата
закінчення погашення облігацій серії K — «31» серпня 2017 року.
Дата початку погашення облігацій серії L — «01» грудня 2016 року, дата закінчення погашення облігацій серії L — «30» листопада 2017 року.
Дата початку погашення облігацій серії M — «01» грудня 2016 року, дата закінчення погашення облігацій серії M — «30» листопада 2017 року.
Дата початку погашення облігацій серії N — «01» грудня 2016 року, дата закінчення погашення облігацій серії N — «30» листопада 2017 року.
Дата початку погашення облігацій серії O — «01» жовтня 2016 року, дата
закінчення погашення облігацій серії O — «30» вересня 2017 року.
Дата початку погашення облігацій серії S — «01» грудня 2016 року, дата закінчення погашення облігацій серії S — «30» листопада 2017 року.
Дата початку погашення облігацій серії R — «01» січня 2017 року, дата закінчення погашення облігацій серії R — «31» грудня 2017 року.
Дата початку погашення облігацій серії P — «01» січня 2017 року, дата закінчення погашення облігацій серії P — «31» грудня 2017 року.
Дата початку погашення облігацій серії Q — «01» січня 2017 року, дата закінчення погашення облігацій серії Q — «31» грудня 2017 року.
14.2. Умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій):
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Отримання обраних житлових або нежитлових приміщень або паркінгу або автомийки у житловому будинку , а саме: на 2-му поверху житлового приміщення
(квартири) у секції 1-4 (III черга), на 2-му поверху житлового приміщення (квартири)
у секції 1-6, 1-7 (IV черга), автомийку (V черга), нежитлових приміщень секції 1-4 (III
черга), нежитлових приміщень секції 1-6, 1-7 (IV черга), житлових приміщень
(квартири) у секції 1-8 (V черга), торгівельного центру та паркінгу підземного
(V черги) житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури та підземним паркінгом на проспекті Героїв Сталінграда, 2-Б в Оболонському районі м. Києва в частині секцій 1-4,1-6,1-7, торгово-офісного комплексу та паркінгу, зазначених у відповідних договорах про участь в будівництві
об’єкту нерухомості, власниками облігацій здійснюється шляхом оформлення
права власності на відповідне житлове або нежитлове приміщення або паркінг
або автомийку в залежності від серії та кількості облігацій на ім’я власника облігацій.
Одна облігація серії Н надає право на отримання 0,1 (нуль цілих однієї десятої)
квадратного метру корисної площі машиномісця в паркінгу (V черги) обраного та
закріпленого в договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості нежитлового
приміщення житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури та підземним паркінгом за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 2-б у
Оболонському районі м. Києва. Корисна площа паркінгу, під яку випускаються
облігації серії Н, дорівнює 4 538 кв.м.
Одна облігація серії I надає право на отримання 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру корисної площі нежитлового приміщення, розташованого
на 1-му поверсі торгово-офісного центру (V черги) та закріпленого в договорі про
участь у будівництві об’єкту нерухомості нежитлового приміщення житлового будинку житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури та підземним паркінгом за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 2-б у
Оболонському районі м. Києва. Корисна площа нежитлового приміщення, під яке
випускаються облігації серії І, дорівнює 1 546,4 кв.м.
Одна облігація серії J надає право на отримання 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру корисної площі нежитлового приміщення, розташованому
на 2-3-му поверсі торгово — офісного центру (V черги) та закріпленого в договорі
про участь у будівництві об’єкту нерухомості нежитлового приміщення житлового
будинку житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури та підземним паркінгом за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 2-б у
Оболонському районі м. Києва. Корисна площа нежитлового приміщення, під яке
випускаються облігації серії J, дорівнює 2 101,3 кв.м.
Одна облігація серії K надає право на отримання 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру корисної площі нежитлового приміщення, розташованого
на 4-5-му поверхах торгово — офісного центру (V черги) та закріпленого в договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості нежитлового приміщення житлового будинку житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної
інфраструктури та підземним паркінгом за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 2-б у Оболонському районі м. Києва. Корисна площа нежитлового приміщення, під яке випускаються облігації серії К, дорівнює 1 963,5 кв.м.
Одна облігація серії L надає право на отримання 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру корисної площі нежитлового приміщення, розташованого
на 1-му поверсі секцій 1-4 (ІІІ черги) та закріпленого в договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості нежитлового приміщення житлового будинку житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури та підземним паркінгом за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 2-б у Оболонському
районі м. Києва. Корисна площа нежитлового приміщення, під яке випускаються
облігації серії L, дорівнює 605,2 кв.м.
Одна облігація серії М надає право на отримання 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру корисної площі нежитлового приміщення, розташованого
та на 1-му поверсі секцій 1-6 (ІV черги) та закріпленого в договорі про участь у
будівництві об’єкту нерухомості нежитлового приміщення житлового будинку
житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури
та підземним паркінгом за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 2-б у Оболонському районі м. Києва. Корисна площа нежитлового приміщення, під яке випускаються облігації серії M, дорівнює 646,5 кв.м.
Одна облігація серії N надає право на отримання 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру корисної площі нежитлового приміщення, розташованого
та на 1-му поверсі секцій 1-7 (ІV черги) та закріпленого в договорі про участь у
будівництві об’єкту нерухомості нежитлового приміщення житлового будинку
житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури
та підземним паркінгом за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 2-б у Оболонському районі м. Києва. Корисна площа нежитлового приміщення, під яке випускаються облігації серії N, дорівнює 360,2 кв.м.
Одна облігація серії О надає право на отримання 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру загальної площі обраного та закріпленого в договорі про
участь у будівництві об’єкту нерухомості (квартири) житлового приміщення (квартири) у секції 1-8 (V черги) житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури та підземним паркінгом за адресою: просп. Героїв
Сталінграду, 2-б у Оболонському районі м. Києва. Загальна площа житлового
приміщення (квартири), під яке випускаються облігації серії O, дорівнює
1 289,9 кв.м.
Одна облігація серії S надає право на отримання 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру корисної площі автомийки (V черги) та закріпленого в договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості нежитлового приміщення
житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури
та підземним паркінгом за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 2-б у Оболонському районі м. Києва. Корисна площа автомийки, під яке випускаються облігації
серії S, дорівнює 706 кв.м.
Одна облігація серії R надає право на отримання 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру загальної площі обраного та закріпленого в договорі про
участь у будівництві об’єкту нерухомості (квартири) житлового приміщенням
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(квартири) на 2-му поверсі у секції 1-4 (ІІІ черги) житлового комплексу з об’єктами
побутової та адміністративної інфраструктури та підземним паркінгом за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 2-б у Оболонському районі м. Києва. Загальна
площа житлового приміщенням (квартири), під яке випускаються облігації серії R,
дорівнює 320,5 кв.м.
Одна облігація серії P надає право на отримання 0,1 (нуль цілих однієї десятої)
квадратного метру загальної площі обраного та закріпленого в договорі про участь
у будівництві об’єкту нерухомості (квартири) житлового приміщення (квартири) на
2-му поверсі у секції 1-6 (ІV черги) житлового комплексу з об’єктами побутової та
адміністративної інфраструктури та підземним паркінгом за адресою: просп. Героїв
Сталінграду, 2-б у Оболонському районі м. Києва. Загальна площа житлового приміщення (квартири), під яке випускаються облігації серії P, дорівнює 336 кв.м.
Одна облігація серії Q надає право на отримання 0,1 (нуль цілих однієї десятої) квадратного метру загальної площі обраного та закріпленого в договорі про
участь у будівництві об’єкту нерухомості (квартири) житлового приміщення (квартири) на 2-му поверсі у секції 1-7 (ІV черги) житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури та підземним паркінгом за адресою:
просп. Героїв Сталінграду, 2-б у Оболонському районі м. Києва. Загальна площа
житлового приміщення (квартири), під яке випускаються облігації серії Q, дорівнює 336,6 кв.м.
Погашення облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q здійснюється на
підставі даних реєстру власників облігацій, який складається Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій, згідно з відповідним розпорядженням Емітента. Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм
відповідно до Правил Центрального депозитарію.
Для пред’явлення облігацій до погашення власник облігацій зобов’язаний
протягом строку погашення облігацій перерахувати облігації, що йому належать,
зі свого особистого рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі на рахунок
Емітента в депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України».
Якщо дата початку (закінчення) погашення облігацій припадає на неробочий
(вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок (закінчення) погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.
В будь-якому випадку погашення облігацій відповідної серії буде відбуватися
відповідно до чинного законодавства, що діятиме в період погашення.
Погашення облігацій здійснюється шляхом передачі власнику облігацій за Актом приймання-передачі приміщення, обраного власником облігацій серій Н, I, J,
К, L, М, N, О, S, R, Р та Q та зазначеного у договорі про участь у будівництві
об’єкту нерухомості.
Погашення облігацій можливе лише за умови наявності укладеного з власником облігацій договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості та
пред’явлення до погашення Лоту облігацій, що визначений таким договором.
У разі відсутності укладеного між Емітентом та власником облігацій договору
про участь у будівництві об’єкту нерухомості Емітент має право на свій розсуд
визначити житлове або нежитлове приміщення або паркінг або автомийку , що
відповідно до серії пред’явлених до погашення облігацій та їх кількості буде передано власнику облігацій як виконання зобов’язань Емітента щодо їх погашення.
Після введення об’єкта будівництва в експлуатацію Емітент протягом
30 (тридцяти) календарних днів повідомляє про це власників облігацій та надає
дані щодо фактичної загальної площі житлових або корисної площі нежитлових
приміщень або паркінгу або автомийки, отримані від державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно.
У випадку, якщо при здачі об’єкта в експлуатацію та внаслідок проведеної інвентаризації, в житловому або нежитловому приміщенні або паркінгу або автомийки фактично виявиться більша площа, ніж на це дає право Лот облігацій,
власник облігацій зобов’язаний здійснити розрахунки грошовими коштами у порядку, встановленому у договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості.
У випадку, якщо при здачі об’єкта в експлуатацію та внаслідок інвентаризації,
в житловому або нежитловому приміщенні або паркінгу будівництва або автомийки фактично виявиться менша площа, ніж на це дає право Лот облігацій, Емітент повинен відшкодувати власнику облігацій суму коштів у порядку, встановленому у Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості.
Після переказу облігацій власник облігацій та Емітент підписують акт
приймання-передачі відповідного об’єкту нерухомості. Подальше оформлення
документів на право власності на об’єкт нерухомості здійснюється відповідно до
чинного законодавства. Обов’язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником Акту приймання-передачі
об’єкту нерухомості, визначеного в Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Оформлення права власності на об’єкт нерухомості здійснюється
власником своїми силами та за власний рахунок, або може здійснюватись Емітентом на підставі доручення власника.
У разі, якщо на момент погашення власниками Лоту облігацій будуть декілька
осіб, то при їх погашенні такі власники зобов’язані пред’явити до погашення Лот
облігацій та отримати об’єкт нерухомості у спільну часткову власність.
Погашення облігацій здійснюється за поштовою адресою: 03110,
м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23, де розташований офіс Емітента, де здійснюється продаж інвесторам житлових, нежитлових приміщень, паркінгу та автомийки житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури та підземним паркінгом за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 2-б у
Оболонському районі м. Києва.
14.3. Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у
разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій):
Виплата номінальної вартості облігацій серій Н, I, J, К, L, М, N, О, S, R, Р та Q
не передбачена у зв’язку з прийняттям рішення про публічне розміщення іменних
цільових облігацій.

№33, 18 лютого 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
14.4. Можливість дострокового погашення емітентом всього випуску
(серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників
облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення
облігацій; строк, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового
погашення): У разі, якщо введення в експлуатацію житлових, нежитлових приміщень, паркінгу та автомийки у житловому будинку , а саме: на 2-му поверху
житлового приміщення (квартири) у секції 1-4 (III черга), на 2-му поверху житлового приміщення (квартири) у секції 1-6, 1-7 (IV черга), автомийку (V черга), нежитлових приміщень секції 1-4 (III черга), нежитлових приміщень секції 1-6, 1-7
(IV черга), житлових приміщень (квартири) у секції 1-8 (V черга), торгівельного
центру та паркінгу підземного (V черги) житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури та підземним паркінгом на проспекті Героїв Сталінграда, 2-Б в Оболонському районі м. Києва в частині секцій 1-4,1-6,1-7,
торгово-офісного комплексу та паркінгу, буде здійснено раніше дати початку по
гашення облігацій, то Директор Підприємства може прийняти рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій.
Емітент усіма доступними засобами повідомляє власників облігацій про прий
няття об’єкта будівництва до експлуатації та про дострокове погашення випуску
(серії) облігацій шляхом надсилання персональних повідомлень та здійснення
оголошення в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований Проспект емісії облігацій, та у місцевій
пресі. Власники сповіщаються за 10 днів до початку дострокового погашення випуску (серії) облігацій.
У цьому разі Емітент встановлює нову (дострокову) дату початку пред’явлення
випуску (серії) облігацій до погашення, та повідомляє власників та громадськість
вищевказаними способами. У будь-якому випадку кінцевий термін пред’явлення
випуску (серії) облігацій до погашення залишається незмінним, але не більше
одного року. Послідовність дій при достроковому погашенні випуску (серії) облігацій такі ж самі, як і при їх запланованому погашенні.
14.5. Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом
рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації
можуть бути пред’явлені для дострокового погашення):
Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників не передбачається, оскільки погашення цільових облігацій, що випускаються, здійснюється шляхом передачі у власність власнику облігацій відповідної кількості квадратних метрів житлового або нежитлового приміщення або паркінгу або
автомийки відповідно до кількості облігацій, визначених у Договорі про участь у
будівництві.
14.6. Дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для
погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:
У випадку, якщо власник облігацій у визначений термін не перерахував облігації, що підлягають погашенню, зі свого особистого рахунку у цінних паперах на
рахунок у цінних паперах Емітента в депозитарії ПАТ «Національний депозитарій
України» та не підписав Акт приймання-передачі відповідного житлового або нежитлового приміщення або паркінгу або автомийки, то погашення облігацій шляхом отримання відповідного житлового або нежитлового приміщення або паркінгу або автомийки здійснюється за особистим зверненням власника облігацій або
повноважних представників власника облігацій до Емітента протягом місяця з
дати закінчення погашення випуску (серії) облігацій за поштовою адресою: 03110,
м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23, де розташований офіс Емітента, де здійснюється продаж інвесторам житлових, нежитлових приміщень, паркінгу та автомийки житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури та підземним паркінгом за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 2-б у
Оболонському районі м. Києва.

Після закінчення цього терміну Емітент звільняється від обов’язку передати власнику облігацій відповідне житлове або нежитлове приміщення або паркінгуа бо автомийку. Таке житлове або нежитлове приміщення або паркінг або авто мийка може
бути відчужені Емітентом на свій розсуд. В цьому випадку відшкодування облігацій
здійснюється грошовими коштами за номінальною вартістю, після особистого звернення власника облігацій із заявою про отримання відповідної суми коштів та документів, що посвідчують особу. Кошти, що підлягають сплаті, депонуються Емітентом
на власному рахунку протягом терміну, визначеного чинним законодавством.
15. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в
разі оголошення ним дефолту: В разі неспроможності Емітента виконати
зобов’язання у строк погашення, встановлений даним Проспектом емісії, Емітент
за рішенням свого вищого органу управління протягом 20 днів, як стало відомо
Емітенту про такий випадок, оголошує дефолт шляхом публікації оголошення
про свою неплатоспроможність в офіційному друкованому виданні Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше двох робочих днів після
прийняття відповідного рішення. В разі оголошення дефолту Емітент вдається до
процедур, передбачених чинним законодавством, у тому числі процедур відновлення платоспроможності, визначених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а Страховик — діє відповідно до умов Договору страхування фінансового ризику № 08-ФР/14 від
26.09.2014р. та Додаткової угоди №1 від «25» грудня 2014 року і Додаткової угоди №2 від «25» грудня 2014 року до нього, відповідно до якого розмір загальної
страхової суми Страховика за домовленістю сторін становить: 95 875 650,00 грн.
(дев’яносто п’ять мільйонів вісімсот сімдесят п’ять тисяч шістсот п’ятдесят грн.
00 коп.). Франшиза (безумовна) складає 0 % від страхової суми.
16. Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*: Застереження: обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента.
17. Інші відомості*: Обіг облігацій здійснюється в бездокументарній формі на
рахунках у цінних паперах, що відкриті в Депозитарній установі. Право власності
на придбаний Лот облігації виникає з моменту зарахування такого Лоту на рахунок
у цінних паперах нового власника облігацій в Депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається Депозитарною установою.
18. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій.
Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах,
що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть
особи, які підписали: ці документи:

Спільне українсько-білоруське підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «АтлантУкраїна» (далі – СП ПрАТ «Атлант-Україна») повідомляє про

8. Обрання директора СП ПрАТ «Атлант-Україна» та укладення з ним
Контракту.
9. Схвалення значних правочинів, вчинених СП ПрАТ «АтлантУкраїна» протягом 2014 та 2015 років.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які СП ПрАТ «АтлантУкраїна» планує вчинити протягом 2015 року.
11. Схвалення правочинів щодо яких є заінтересованість, вчинених
СП ПрАТ «Атлант-Україна» протягом 2014 та 2015 років.
Перелік акціонерів СП ПрАТ «Атлант-Україна», які мають право на
участь у річних Загальних зборах акціонерів, складається станом на
24 годину 17 березня 2015 року.
Реєстрація акціонерів відбуватиметься 20 березня 2015 року з
11:00 до 11:45 за місцевим часом за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 30.
Для реєстрації учасники Загальних зборів повинні мати при собі паспорт, представникам акціонерів – додатково мати довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Акціонери СП ПрАТ «Атлант-Україна» та їх представники можуть
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 30 у робочі дні з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а у день проведення
Загальних зборів – з 09.00 до 11.00. Посадова особа, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами, - секретар Шепелявенко М.В., тел. (044) 503- 64-70
Інформація за телефоном: (044) 503- 64-70.

проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2015 року о 12 годині за місцевим часом за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 30.
Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії та ухвалення рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів СП ПрАТ «АтлантУкраїна».
2. Звіт про фінансово-господарську діяльність СП ПрАТ «АтлантУкраїна» за 2014 рік та виконання затвердженого бізнес-плану на
2014 рік.
3. Затвердження висновку ревізійної комісії СП ПрАТ «Атлант-Україна»
за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, дотримання нормативів використання прибутку СП ПрАТ «Атлант-Україна» за
2014 рік.
5. Розподіл прибутку СП ПрАТ «Атлант-Україна» за 2014 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльності та прийняття бізнесплану на 2015 рік.
7. Обрання членів ревізійної комісії СП ПрАТ «Атлант-Україна» на
2015 рік.

Від Емітента:
Директор ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС»
Від аудитора:
Директор ПП «Аудиторська фірма
«СЕРВІС-АУДИТ»
Сертифікат аудитора серії А № 005304 від 27.06.2002,
термін чинності до 27.06.2017.

І.В. Прокопенко

К.Р. Красільніков

Від андеррайтера:
Голова Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» 	В.О. Лєбєдєв
Від фондової біржі, через яку прийнято
рішення здійснювати публічне
розміщення облігацій: ПАТ ««Фондова біржа ПФТС»
Виконавчий директор

Б.О. Лупій
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УНІКОМБАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 26287625
3. Місцезнаходження: 79019 Львів Богдана Хмельницького, 117а
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 364 46 48 (044) 364 46 49
5. Електронна поштова адреса: info@unicombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для
розкриття інформації: www.unicombank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб
емітента
ІІ. Текст повідомлення
1. Посадова особа Горбач Оксана Миколаївна (посадова особа згоди на
розкриття паспортних даних не дала), призначена на посаду Першого заступника Голови Правління.
Призначена на посаду Наказом Голови Правління ПАТ «УНІКОМБАНК»
№ 31-к від 16.02.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі заяви Горбач О.М.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено
особу: на невизначений термін.
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Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник сектора кредитування юридичних осіб кредитного відділу; Заступник начальника управління корпоративного бізнесу та розвитку;
Керівних фінансового відділу; Заступник начальника відділу внутрішнього аудиту. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
2. Посадова особа Коркуна Орислава Іванівна (посадова особа згоди на
розкриття паспортних даних не дала), призначена на посаду заступника
Голови Правління. Призначена на посаду Наказом Голови Правління ПАТ
«УНІКОМБАНК» № 32-к від 16.02.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі заяви Коркуни О.І.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: на невизначений термін.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу залучення клієнтів; Заступник директора; Заступник директора
з продажу банківських продуктів; Радник Голови Правління; Директор відділення; Фінансовий директор; Директор з продажу; Регіональний директор;
Радник Голови Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій
особі: 0 акцій.
ІIІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правління 	Адлер Олександр Григорович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Олійник Володимир Вікторович
Повідомлення
про намір придбання пакету акцій
ПАТ «Агропромтехпостач»
Фізична особа-підприємець Олійник Володимир Вікторович, відповідно
умов статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», щодо придбання значного пакету акцій Товариства, повідомляє про намір придбати пакет
акцій Публічного акціонерного товариства «Агропромтехпостач» (ЄДРПОУ

00913574), що належать державі Україна у кількості 17 274 280 штук, що
становить 99,965% статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Агропромтехпостач».
Статутний капітал товариства становить 4 320 100 грн.
Номінальна вартість однієї акції – 0,25грн.
Початкова ціна пакета акцій - 4 319 000грн.
Фізична особа-підприємець 	В.В. Олійник
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