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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Публiчне акцiонерне
товариство «Облтеплокомуненерго», 03357671,

міжміський код та телефон емітента:

14000, м. Чернiгiв, вул. Комсомольська, 55-б, (0462) 77-43-24.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://www.otke.cn.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«РФС-Аудит», 31275766.
5. Інформація про загальні збори
29.01.2014 відбулись позачергові загальні збори акціонерів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лiчильної комiсiї, прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Обрання Секретаря загальних зборiв.
3. Звiт про дiяльнiсть Наглядової ради АТ.
4. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової
ради.
5. Обрання членiв Наглядової ради.
6. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
Доповнення до порядку денного зборiв не надавались.
Питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення (Обрано лiчильну комiсiю, затверджено регламент зборiв; Обрано секретаря
зборiв; Затвердженно звiт Наглядової ради; Переобрано склад Наглядової
ради; Затверджено умови контрактiв з членами Наглядової ради та особу,
яка має право на їх укладання).
24.04.2014 відбулись чергові загальні збори акціонерів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї, прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Обрання Секретаря загальних зборiв.
3. Звiт Правлiння АТ про результати фiнансово-господарської дiяльностi

Товариства за 2013 рiк.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї АТ про результати перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Правлiння у 2013 роцi.
5. Затвердження балансу та звiту про фiнансовi результати за 2013 рiк.
6. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за результатами 2013 року.
7. Погодження дiй Правлiння щодо укладання значних правочинiв у
2013 роцi.
8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться АТ у
ходi господарської дiяльностi в перiод до наступних загальних зборiв
акцiонерiв.
Доповнення до порядку денного зборiв не надавались.
Обрано лiчiльну комiсiю, затверджено регламент. Обрано секретаря
зборiв. Затверджено звiт Правлiння, Ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт та баланс
Товариства. Збиток за 2013 покривати за рахунок прибуткiв наступних
перiодiв. Дивiденди не нараховувати. Погоджені укладені та попередньо
схвалено наступні значнi правочини.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
301511
380854
Основні засоби (за залишковою вартістю)
163366
173333
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
2457
4656
Сумарна дебіторська заборгованість
128780
189967
Грошові кошти та їх еквіваленти
6365
12269
Власний капітал
70332
88954
Статутний капітал
758
758
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-32981
-35217
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1431
16536
Поточні зобов'язання і забезпечення
229748
275364
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0.74
-3.4
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.74
-3.4
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3030120 3030120
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
0
0
звітного періоду

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «ВЕСНА»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТОРГОВИЙ
ЦЕНТР «ВЕСНА», 20275288, Дніпропетровська область, Кiров

cький район, 49000, м. Днiпропетровськ, вулиця Ленiнградська будинок 68, тел. (056)7783552.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: dtcvesna.pat.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«СОЛОМЕНКА»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу II)
Річна інформація емітентів,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«СОЛОМЕНКА»; 03062208; 03035,
місцезнаходження, міжміський м. Київ, вул. Урицького, 38; (044)
код та телефон емітента
244-01-27;
2. Дата розкриття повного
29 квітня 2015 рік
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки
www.solomenka.pat.ua
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію

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

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
Генеральний директор
АТ «Альцест»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР
НЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ", 21547168 Київська,

Києво-Святошинський, 08130, село
Петропавлiвська Борщагiвка, Вулиця
Петропавлiвська 4 (044) 3714020 ,
29.04.2015

http://altsest.com

Д.В. Лисов

Приватне акціонерне товариство
«Коріс Україна»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Коріс Україна»
код за ЄДРПОУ: 20058906
Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, будинок 5, корпус
10-А, 5-й поверх
Міжміський код та телефон емітента: +380 (044) 239 88 00
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
27 квітня 2015 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію
http://20058906.smida.gov.ua/
Виконуючий обов’язки
Генерального директора
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________ Бегменко Андрій Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П.
29.04.2015
(дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
місцезнаходження,
міжміський код та телефон ОБ'ЄДНАННЯ "АГРОКОМПЛЕКС",
13669236, вул. Озерна, буд. 4, оф. 87, м. Київ,
емітента
Оболонський, 04209, (044) 516-52-41
2. Дата розкриття повного 29.04.2015
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі agrokompleks.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ХАРКIВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ
ХIМIК», 00204234, 61071 Харкiвська
область Жовтневий м. Харкiв
Новожанiвська, буд.1, (057) 76-808-76
27.04.2015

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://himik.nr-avers.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за Аудиторська фірма «РЕЙТІНГ» у
ЄДРПОУ аудиторської фірми формі товариства з обмеженою
(П. І. Б. аудитора - фізичної осо- відповідальністю, 23913424
би - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні
Заповнюють емітенти - акціонерні
збори (розділ заповнюється у товариства
випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
звітний
попередній
показника
Усього активів
2002
2344
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1226
1489
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
443
575
Сумарна дебіторська заборгованість
281
276
Грошові кошти та їх еквіваленти
51
3
Власний капітал
-3085
-2996
Статутний капітал
395
395
Нерозподілений прибуток (непокритий
-3500
-3411
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
59
78
Поточні зобов'язання і забеспечення
5028
5262
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.11276890 -0.21160000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.11276890 -0.21160000
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
789225
789225
Цінні папери власних загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Директор ____________ Гурiн Савелiй Григорович

№81, 29 квітня 2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРПЛАСТИК”
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходження, СТВО "УКРПЛАСТИК", 00203588,
міжміський код та телефон емітента вул. Марини Раскової, 1, м. Київ,
Дніпровський, 02002, (044)
517-36-83
2. Дата розкриття повного тексту
29.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.ukrplastic.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Товариство з обмеженою відпові4. Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора дальністю Аудиторська фірма «Ком– фізичної особи - підприємця),
панія «Тетра-Аудит», 32664506
якою проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про
загальні
збори

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 22.07.2014
року. Кворум зборів: 99,8% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «Укрпластик».
2. Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів
акціонерів ПАТ «Укрпластик».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних
загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрпластик».
4. Звіт Правління ПАТ «Укрпластик» про результати фінансовогосподарської діяльності ПАТ «Укрпластик» у 2013 році та
прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Укрпластик» у
2014 році.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Укрпластик» про роботу у 2013
році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного
звіту.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Укрпластик» про
результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ
«Укрпластик» у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ
«Укрпластик» за 2013 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за
результатами роботи товариства у 2013 році.
9. Про роботу Ради ветеранів ПАТ «Укрпластик».
10. Припинення повноважень Т.в.о. Голови Правління ПАТ
«Укрпластик» та членів Правління ПАТ «Укрпластик».
11. Обрання Голови та Членів Правління ПАТ «Укрпластик».
12. Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ
«Укрпластик».
13. Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Укрпластик».
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ
«Укрпластик».
15. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Укрпластик».
16. Про затвердження значних правочинів ПАТ «Укрпластик».
17. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних
правочинів ПАТ «Укрпластик».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку
денного: немає.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних
зборів: немає.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів ПАТ
«Укрпластик» у складі: Голова Лічильної комісії: Подолянов
В.П., секретар Лічильної комісії – Петелько Л.В., члени
Лічильної комісії: Тростінська В.Б., Коновалова Л.О., Сидорова
Ю.Ю.
2. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ
«Укрпластик» заступника Голови Правління Грабовляка В.І.,
обрати секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ
«Укрпластик» Сидорову Ю.Ю.
3. Прийняти наступний порядок проведення річних загальних
зборів акціонерів ПАТ «Укрпластик»:
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного
загальних зборів здійснювати бюлетенями для голосування;
- голосування з питань обрання Правління, Наглядової Ради та
Ревізійної комісії здійснюється кумулятивним голосування з
використанням бюлетенів для кумулятивного голосування;

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10
хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за
запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із
запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості
голосів, рішення з питання порядку денного вважається
неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не
допускається);
- питання від учасників загальних зборів передаються
секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із
зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю загальних зборів питання передаються
голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині
загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного
загальних зборів;
- для відповідей на питання, що отримані від учасників
загальних зборів, надавати до 5 хвилин;
- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з
питань порядку денного загальних зборів надавати до 20
хвилин.
4. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ
«Укрпластик» у 2013 році та основні напрями діяльності ПАТ
«Укрпластик» у 2014 році затвердити.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Укрпластик» про роботу у 2013
році затвердити.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Укрпластик» про
результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ
«Укрпластик» у 2013 році затвердити.
7. Затвердити річні результати діяльності ПАТ «Укрпластик» у
2013 році.
8. Збиток ПАТ «Укрпластик» за 2013 фінансовий рік в сумі
18 208 тис.грн. направити на зменшення нерозподіленого
прибутку минулих років.
9. Затвердити Звіт Ради ветеранів ПАТ «Укрпластик» та
продовжити роботу Ради ветеранів в наступному році.
10. Припинити повноваження Т.в.о. Голови Правління
Мірошник ірини Миколаївни та членів Правління - Очкур О.А.,
Чепелєв С.М., Галкіна О.О., Ластовець Л.В., Грабовляк В.І.,
Насіров М.Ф., Козік О.М.
11. Обрати Правління з наступних кандидатів:
Голова Правління – Мірошник Ірина Миколаївна,
Члени Правління:
- Очкур Олександр Андрійович;
- Чепелєв Сергій Миколайович;
- Галкіна Олена Олександрівна;
- Ластовець Людмила Володимирівна;
- Грабовляк Василь Іванович;
- Насіров Мехді Форман огли.
- Козік Олександра Михайлович.
12. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ
«Укрпластик» у складі: Голови Наглядової Ради Мірошник
Ірина Миколаївна та членів Наглядової Ради – Кагаловський
Петро Григорович, Кузьменко Микола Антонович.
13. Обрати Наглядову Раду з наступних кандидатів:
Голова Наглядової Ради – Мірошник Лідія Михайлівна,
Члени Наглядової Ради:
- Галкіна Ольга Олександрівна;
- Галкіна Анна Олександрівна;
- Кагаловський Петро Григорович;
- Кузьменко Микола Антонович.
14. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ
«Укрпластик» у складі: Голови Голови Ревізійної комісії
Рябцева І.В. та членів Ревізійної комісії – Рябоконь Т.В.,
Настенко Л.А., Мельниченко В.П., Ромащенко І.О.
15. Обрати Ревізійну комісію з наступних кандидатів:
Голова Ревізійної комісії – Рябцева Ірина Володимирівна,
Члени Ревізійної комісії:
- Рябоконь Тетяна Вікторівна;
- Настенко Людмила Андріївна;
- Мельниченко Валентина Петрівна;
- Лобок Валерій Васильович.
16.
1. Схвалити додаткову угод № 151110К31-6 від 18.12.2013 до
кредитного договору від 15.12.2010 року №151110К31,
укладеного між АТ «Укрексімбанк» та ПАТ «Укрпластик» у
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 29 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
рамках Генеральної угоди від 16.02.2006 №18106N2/2134,
укладеної між АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Укрпластик» та ПрАТ
«НВО «Агрокомплекс» (далі – Генеральна угода).
2. Схвалити кредитний договір від 18.12.2013 №151113К20,
укладений з АТ «Укрексімбанк» у рамках Генеральної угоди.
3. Схвалити укладення договору Страхування майна №
027010/0211/0000377 від 15.01.2014 р. з ПрАТ «Страхова
компанія «УНІКА» на загальну страхову суму у розмірі
2 174 502 745,00 грн.
4. Схвалити укладення договору Страхування майна №
027010/0211/0000378 від 15.01.2014 р. ПрАТ «Страхова
компанія «УНІКА» на загальну страхову суму у розмірі
86 365 775,00 грн.
17.
1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть
вчинятися ПАТ «Укрпластик» протягом не більш як одного року
з дати прийняття відповідного рішення, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить
10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності ПАТ «Укрпластик», а саме
правочини з граничною сукупною вартістю 3 750 000 000,00
грн. або еквівалент в іноземній валюті за курсом НБУ на дату
вчинення правочину щодо:
а) укладення з банками та фінансовими установами:
- кредитних договорів (позик);
- договорів про надання фінансових послуг, конверсійних та
депозитарних транзакцій;
- договорів застави майна, майнових прав, іпотеки, землі,
нерухомості та ін.;
- договорів про надання гарантій і документарних операцій;
- додаткових угод до Генеральних договорів (угод), кредитних
договорів, договорів про надання фінансових послуг, договорів
застави майна, майнових прав, іпотеки, землі, нерухомості
тощо.
б) укладання договорів страхування з Страховими компаніями;
в) укладання інших угод з фінансовими або кредитними
установами та банками;
г) укладання договорів (контрактів) купівлі-продажу та/або
договорів (контрактів) відчудження майна, землі, цінних
паперів тощо, в тому числі, але не виключно, укладення
додатків, додаткових угод та доповнень до вказаних договорів
(контрактів), з підприємствами та організаціями.
2.Уповноважити Голову Правління ПАТ «Укрпластик» Мірошник
Ірину Миколаївну підписати вищевказані значні правочини.
Причини, чому загальні збори не відбулися: немає.
5. ІнВид загальних зборів - позачергові. Дата проведення:
форма- 14.03.2014 року. Кворум зборів: 0% до загальної кількості
ція про голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
загальні 1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
збори
акціонерів ПАТ «Укрпластик».
2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів
акціонерів ПАТ «Укрпластик».
3. Припинення повноважень Т.в.о. Голови Правління
ПАТ «Укрпластик» та членів Правління ПАТ «Укрпластик».
4. Обрання Голови та Членів Правління ПАТ «Укрпластик».
5. Припинення повноважень членів Наглядової Ради
ПАТ «Укрпластик».
6. Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Укрпластик».
7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії
ПАТ «Укрпластик».
8. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Укрпластик».
9. Про затвердження значних правочинів ПАТ «Укрпластик».
10. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних
правочинів ПАТ «Укрпластик».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку
денного: немає.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних
зборів: Правління.
Результати розгляду питань порядку денного: збори не
відбулись.
Причини, чому загальні збори не відбулися: відсутність
кворуму.
5. ІнВид загальних зборів - позачергові. Дата проведення:
форма- 04.04.2014 року. Кворум зборів: 0% до загальної кількості
ція про голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
загальні 1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
збори
акціонерів ПАТ «Укрпластик».
2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів
акціонерів ПАТ «Укрпластик».
3. Припинення повноважень Т.в.о. Голови Правління ПАТ «Укр
пластик» та членів Правління ПАТ «Укрпластик».
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4. Обрання Голови та Членів Правління ПАТ «Укрпластик».
5. Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ
«Укрпластик».
6. Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Укрпластик».
7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ
«Укрпластик».
8. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Укрпластик».
9. Про затвердження значних правочинів ПАТ «Укрпластик».
10. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних
правочинів ПАТ «Укрпластик».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку
денного: немає.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних
зборів: Правління.
Результати розгляду питань порядку денного: збори не
відбулись.
Причини, чому загальні збори не відбулися: відсутність
кворуму.
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 29.04.2014 року.
5. Інформа- Кворум зборів: 0% до загальної кількості голосів. Перелік питань,
ція про що розглядалися на загальних зборах:
загальні 1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
збори
ПАТ «Укрпластик».
2. Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів
акціонерів ПАТ «Укрпластик».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних
загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрпластик».
4. Звіт Правління ПАТ «Укрпластик» про результати фінансовогосподарської діяльності ПАТ «Укрпластик» у 2013 році та
прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Укрпластик» у
2014 році.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Укрпластик» про роботу у 2013 році
та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Укрпластик» про
результати перевірки фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Укрпластик» у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту)
ПАТ «Укрпластик» за 2013 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за
результатами роботи товариства у 2013 році.
9. Про роботу Ради ветеранів ПАТ «Укрпластик».
10. Припинення повноважень Т.в.о. Голови Правління ПАТ
«Укрпластик» та членів Правління ПАТ «Укрпластик».
11. Обрання Голови та Членів Правління ПАТ «Укрпластик».
12. Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ
«Укрпластик».
13. Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Укрпластик».
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ
«Укрпластик».
15. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Укрпластик».
16. Про затвердження значних правочинів ПАТ «Укрпластик».
17. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних правочинів ПАТ «Укрпластик».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку
денного: немає.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних
зборів: Правління.
Результати розгляду питань порядку денного: збори не відбулись.
Причини, чому загальні збори не відбулися: відсутність кворуму.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного За результатами періоду,
періоду
що передував звітному
за
за привілейоваза
за привілейовапростими ними акціями простими ними акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
0
0
0
0
дивідендів, грн
Нараховані
0
0
0
0
дивіденди на одну
акцію, грн
Сума виплачених
0
0
0
0
дивідендів, грн
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати
дивідендів
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Дата прийняття рішення про виплату дивідендів:
рішення про виплату дивідендів не приймалось.
Дата складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів: рішення про виплату дивідендів не приймалось.
Дата початку виплати дивідендів: рішення про
виплату дивідендів не приймалось.
Розмір виплати дивідендів: рішення про виплату
дивідендів не приймалось.
Порядок виплати дивідендів: рішення про виплату
дивідендів не приймалось.
Строк виплати дивідендів: рішення про виплату
дивідендів не приймалось.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
3870079
3735151
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2479258
2526459
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента,
Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
товариство «Рестоміжміський код та телефон емітента
ран «Градецький»,
14231708, Чернігівська , Новозаводський, 14005, м. Чернiгiв,
проспект Миру, буд. 68,
(04622) 4-20-25
2. Дата розкриття повного тексту
29.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://gradetskiy.athost.info/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Довгострокові фінансові інвестиції
12
Запаси
258326
Сумарна дебіторська заборгованість
584981
Грошові кошти та їх еквіваленти
80472
Власний капітал
2215127
Статутний капітал
244404
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-240874
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
847408
Поточні зобов'язання і забезпечення
807544
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
-14,65
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-14,65
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
32587200
Цінні папери власних
загальна номіналь0
випусків, викуплені
на вартість
0
протягом звітного періоду у відсотках від
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін0
них паперів власних випусків протягом періоду

12
299903
473496
12695
2703378
244404
247377
621495
410278
-0,56
-0,56
32587200
0
0
0

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

за 2014 рік
1. Повне найменування емітента,
Приватне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «Українська фінансова компанія»;
міжміський код та телефон
код 21884144;
емітента
53073, Дніпропетровська обл.,
Криворізький р-н, с. Златоустівка,
вул. Підстепна, буд. 29а;
/056/ 404-95-65
2. Дата розкриття повного тексту
29.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі Комісії
Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.ufc.pat.ua
на якій розміщено регулярну річну
інформацію

Публiчне акцiонерне товариство
“ВГП”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ВГП"
2. Код за ЄДРПОУ
01880724
3. Місцезнаходження
43020, м. Луцьк, вул. Георгiя
Гонгадзе, 25
4. Міжміський код, телефон та
0332 789105 0332 789150
факс
5. Електронна поштова адреса
Pavel.bud@vgp.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
http://ruta.ua/ukr/informaciyaяка додатково використовується
sho-pidlyagae-opriludnennuемітентом для розкриття інформації
vidpovidno-do-zakonodavstva/
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
24 квiтня 2015 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол
№ 1 вiд 24.04.15) припинено повноваження голови ревiзiйної комiсiї
Дреми О.Б. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 0,0006 %.
Дрема О.Б. перебувала на посадi протягом 15-ти рокiв. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини звiльнена голова ревiзiйної
комiсiї не мала.
24 квiтня 2015 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол
№ 1 вiд 24.04.15) припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Малюк Н.А. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 0,0017 %. Малюк Н.А. перебувала на посадi протягом 15-ти рокiв. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини звiльнений член ревiзiйної
комiсiї не мав.
24 квiтня 2015 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол
№ 1 вiд 24.04.15) припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Матчука Л.А. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 0,0004 %. Матчук
Л.А. перебував на посадi протягом 11-ти рокiв. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини звiльнений член ревiзiйної комiсiї не мав.

24.04.2015 р. рiшенням загальних зборiв (протокол № 1 вiд 24.04.15)
обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Антонюка Андрiя Федоровича.
Рiшення прийнято у зв'язку зi звiльненням даної посади. Часткою в статутному капiталi ПАТ «ВГП» не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: головний економiст фiнансового-економiчного
вiддiлу ПАТ «ВГП». непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на посаду на строк: 3 роки.
24.04.2015 р. рiшенням загальних зборiв (протокол № 1 вiд 24.04.15)
обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Антонюк Ларису Адамiвну.
Рiшення прийнято у зв'язку зi звiльненням даної посади. Часткою в статутному капiталi ПАТ «ВГП» не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: заступник головного бухгалтера ПАТ «ВГП». непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано
на посаду на строк: 3 роки.
24.04.2015 р. рiшенням загальних зборiв (протокол № 1 вiд 24.04.15)
обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Саврук Свiтлану Володимирiвну.
Рiшення прийнято у зв'язку зi звiльненням даної посади. Часткою в статутному капiталi ПАТ «ВГП» не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: заступник начальника вiддiлу економiчного аналiзу
i планування ПАТ «ВГП». непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Особу обрано на посаду на строк: 3 роки.
24.04.2015 р. рiшенням ревiзiйної комiсiї (протокол № 23 вiд 24.04.15)
обрано на посаду голови ревiзiйної комiсiї Антонюка Андрія Федоровича.
Рiшення прийнято у зв'язку з обранням нового складу ревiзiйної комiсiї.
Часткою в статутному капiталi ПАТ «ВГП» не володiє. Iншi посади, якi
обiймала особа протягом своєї дiяльностi: головний економiст фiнансовогоекономiчного вiддiлу ПАТ «ВГП». непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Особу обрано на посаду на строк: 3 роки.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Мiрецький Iлля Борисович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
24.04.2015
(дата)
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Публiчне акцiонерне товариство «Дашукiвськi бентонiти»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік
емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Дашукiвськi бентонiти», 00223941, Україна Черкаська обл. Лисянський р-н 19330 с. Дашукiвка Залiзнична, 6, (04749) 6 23 30
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.dashbent.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «АУДИТОПТIМ», 21613474
5. Інформація про загальні збори
23.04.2014 проведено чергові загальні збори.
ПРОТОКОЛ № 1/2014 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Дашукiвськi бентонiти»вiд 23 квiтня 2014
рокуc. Дашукiвка Мiсцезнаходження товариства: Україна, 19330, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. ДашукiвкаФорма проведення загальних зборiв
акцiонерiв: очнаДата i час проведення загальних зборiв: 23 квiтня 2014
року, 12-00 годин. Дата складання протоколу загальних зборiв: 25 квiтня
2014 рокуМiсце проведення загальних зборiв: Україна, 19330, Черкаська
обл., Лисянський р-н, с. Дашукiвка, актовий зал ПАТ «Дашукiвськi
бентонiти», кабiнет №17Час початку реєстрацiї осiб, що мають право на
участь у загальних зборах: 10-30 годин.Час закiнчення реєстрацiї осiб, що
мають право на участь у загальних зборах: 11-30 годин.Час вiдкриття
зборiв: 12-00 годин.Час закриття загальних зборiв: 13-15 годин.
ПРИСУТНI:Акцiонери публiчного акцiонерного товариства «Дашукiвськi
бентонiти» згiдно з Реєстром акцiонерiв;Голова Наглядової ради публiчного
акцiонерного товариства «Дашукiвськi бентонiти» - Плотник Н.Л.Член Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Дашукiвськi бентонiти»
- Фасоль О.О;Член Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства
«Дашукiвськi бентонiти» - Нiкiтiн В.А. ;Голова Ревiзiйної комiсiї публiчного
акцiонерного товариства «Дашукiвськi бентонiти» - Сорокiн П.П.Голова
Правлiння публiчного акцiонерного товариства «Дашукiвськi бентонiти» Фрiндт Ю. Л.;Член Правлiння публiчного акцiонерного товариства
«Дашукiвськi бентонiти» - Багателя А.О..;Член Правлiння публiчного
акцiонерного товариства «Дашукiвськi бентонiти» - Пустiльнiк В.О.;Член
Правлiння публiчного акцiонерного товариства «Дашукiвськi бентонiти» Шлiхта М.I.;Член Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства
«Дашукiвськi бентонiти» - Вальдман В.IЧлен Ревiзiйної комiсiї публiчного
акцiонерного товариства «Дашукiвськi бентонiти» - Василенко О.О. Загальнi
збори акцiонерiв вiдкрив голова правлiння ПАТ «Дашукiвськi бентонiти»
Фрiндт Ю.Л., який надав слово представнику реєстрацiйної комiсiї ТОВ
«Фiнансова компанiя «Дельта» Гуцал Дiнi Георгiївнi для повiдомлення
результатiв реєстрацiї акцiонерiв, що прибули на загальнi збори акцiонерiв
ПАТ «Дашукiвськi бентонiти». СЛУХАЛИ:Голову реєстрацiйної комiсiї, представника ТОВ «Фiнансова компанiя «Дельта», що є зберiгачем цiнних
паперiв ПАТ «Дашукiвськi бентонiти» - Гуцал Д.Г., яка зачитала Протокол
реєстрацiйної комiсiї про пiдсумки реєстрацiї учасникiв чергових загальних
зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дашукiвськi
бентонiти» вiд 23 квiтня 2014 р.. Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв
розпочалась 23 квiтня 2014 року о 10.30 та закiнчилась об 11.30 за мiсцем
проведення загальних зборiв акцiонерiв у примiщеннi актового залу (кабiнет
№17) ПАТ «Дашукiвськi бентонiти», за адресою: Україна, обл. Черкаська,
р-н. Лисянський, с. Дашукiвка. Реєстрацiя акцiонерiв та їх уповноважених
осiб проводилась на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв, складеного Нацiональним депозитарiєм України,
Публiчного акцiонерного товариства «Дашукiвськi бентонiти», та документiв,
що засвiдчують особу акцiонера i їх представникiв та пiдтверджують повноваження на участь у загальних зборах акцiонерiв публiчного акцiонерного
товариства «Дашукiвськi бентонiти». Згiдно зi статутом ПАТ «Дашукiвськi
бентонiти» статутний фонд товариства складає 13 719 925 грн., який
подiлено на 54 879 700 (п'ятдесят чотири мiльйона вiсiмсот сiмдесят
дев'ять тисяч сiмсот) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.
Повiдомлення про Загальнi збори та порядок денний, згiдно до Статуту,
опублiкованi в офiцiйному друкованому виданнi НКЦПФР - «Вiдомостi
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» № 52 (1805) вiд
18.03.2014 р., та персонально доведено до акцiонерiв листами.Загальна
кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь
у загальних зборах та право на голосування по всiх питаннях порядку денного складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 16.04.2014р., становить 1723 акцiонерiв.100
(сто) вiдсоткiв голосiв вiдповiдає - 54 879 700 (п'ятдесят чотири мiльйона
вiсiмсот сiмдесят дев'ять тисяч сiмсот) простих iменних акцiй ПАТ
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«Дашукiвськi бентонiти». 60 (шiстдесят) вiдсоткiв плюс 1 голос вiдповiдає 32 927 821 (тридцять два мiльйона дев'ятсот двадцять сiм тисяч вiсiмсот
двадцять одна) проста iменна акцiя ПАТ «Дашукiвськi бентонiти».
Реєстрацiйною комiсiєю зафiксованi наступнi результати: 23 квiтня 2014
року зареєструвалися акцiонери та їх уповноваженi представники, якi у
сукупностi володiють 53 833 920 (п'ятдесят три мiльйонiв вiсiмсот тридцять
три тисячi дев'ятсот двадцять ) простих iменних акцiй ПАТ «Дашукiвськi
бентонiти», що становить 98,1 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Для прийняття рiшень по питанням порядку денного загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «Дашукiвськi бентонiти», простою бiльшiстю голосiв необхiдно 26 916
961 (двадцять шiсть мiльйони дев'ятсот шiстнадцять тисяч дев'ятсот
шiстдесят один) голосiв вiд присутнiх на зборах учасникiв. Для прийняття
рiшень по питанням порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«Дашукiвськi бентонiти», квалiфiкованою бiльшiстю у ? голосiв необхiдно
40 375 440 (сорок мiльйонiв триста сiмдесят п'ять тисяч чотириста сорок)
голосiв вiд присутнiх на зборах учасникiв.Реєстрацiйна комiсiя постановляє: згiдно ст. 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» загальнi збори акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дашукiвськi бентонiти»
вважати правомочними, рекомендувати загальним зборам акцiонерам розпочати роботу.УХВАЛИЛИ:1. Затвердити результати роботи реєстрацiйної
комiсiї зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дашукiвськi
бентонiти».2. Розпочати загальнi збори акцiонерiв публiчного акцiонерного
товариства «Дашукiвськi бентонiти».Голосували: «за» - 53 833 920 голосiв
(одностайно).(протокол реєстрацiйної комiсiї додається)Обрана президiя
зборiв: 1. Плотник Н.Л.- Голова Наглядової ради ПАТ «Дашукiвськi
бентонiти»;2. Фрiндт Ю.Л. -Голова правлiння ПАТ «Дашукiвськi бентонiти»;3.
Сорокiн П.П. - Член Наглядової ради ПАТ «Дашукiвськi бентонiти» Голосували: «за» - 53 833 920 голосiв (одностайно).Затверджено порядок денний
зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дашукiвськi
бентонiти»:1. Обрання голови та секретаря, членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв
Товариства.2. Розгляд звiту Виконавчого органу - Правлiння Товариства
про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.3. Розгляд звiту
Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Розгляд
звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р.6. Затвердження порядку розподiлу прибутку
(покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi.7. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової
ради Товариства.8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9. Обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на пiдписання договорiв (контрактiв) з головою та членами Наглядової
ради Товариства.10. Обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.11.
Про визначення характеру значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом небiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення,
розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних правочинiв,
надання повноважень на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог
Закону України «Про акцiонернi товариства».Голосували: «за» - 53 833 920
голосiв (одностайно).- Голосування на зборах згiдно Статуту i Закону України «Про акцiонернi товариства» проводиться за допомогою бюлетенiв, за
принципом одна акцiя - один голос, крiм кумулятивного голосування.- Результати голосування оголошуються до початку голосування з наступного
питання порядку денного. - Перерва робиться через кожну годину безперервної роботи тривалiстю не бiльше 15 хвилин. Перерва оголошується
головою Зборiв.РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.Питання 1. Обрання голови та секретаря, членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв Товариства.
Слухали: голову Наглядової ради, Плотник Н.Л., яка запропонувала для
проведення зборiв обрати голову зборiв, секретаря зборiв, лiчильну комiсiю,
затвердити регламент.Запропоновано:Обрати:» Голова зборiв - Фрiндт
Юрiй Людвигович» Секретар зборiв - Багателя Андрiй ОлексiйовичЛiчильну
комiсiю у складi 3-х осiб:» голова - Гуцал Дiна Георгiївна, « член - Яхненко
Надiя Антонiвна, « член- Астiоненко Олег Сергiйовичпредставники Депозитарної установи ТОВ «ФК «Дельта». Затвердити договiр укладений iз Депозитарною установою ТОВ «ФК «Дельта» про надання повноважень
Лiчильної комiсiї.Затвердити наступний Регламент зборiв.» Доповiдач- до
15 хвилин.» Виступаючi - до 5 хвилин.» Перерва - до 30 хвилин та/або у
разi необхiдностi оголошення перерви до наступного дня процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборiв вiдповiдно п.8 ст.42 За-
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кону України «Про акцiонернi товариства».Iнших пропозицiй, зауважень та
коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Пропозицiя
винесена на голосування.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв
акцiонерiв,що беруть участь у голосуваннi 53 833 920 Голосiв 100 % вiд
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiйГолосувало «За» . . . . . . . . . .
. . . . .. 49 403 666 Голосiв 91,77 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiйГолосувало «Проти» . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0 %»Утримався» . . . . .
. . . . . . . . . . . . 4 430 254 Голосiв 8,23 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiйРiшення прийнято.Обрати:» Голова зборiв - Фрiндт Юрiй Людвигович» Секретар зборiв - Багателя Андрiй ОлексiйовичЛiчильну комiсiю у
складi 3-х осiб:» голова - Гуцал Дiна Георгiївна, « член - Яхненко Надiя
Антонiвна, « член- Астiоненко Олег Сергiйовичпредставники Депозитарної
установи ТОВ «ФК «Дельта». Затвердити договiр укладений iз Депозитарною установою ТОВ «ФК «Дельта» про надання повноважень Лiчильної
комiсiї. Затвердити наступний Регламент зборiв.» Доповiдач- до 15 хвилин.» Виступаючi - до 5 хвилин.» Перерва - до 30 хвилин та/або у разi
необхiдностi оголошення перерви до наступного дня процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборiв вiдповiдно п.8 ст.42 Закону
України «Про акцiонернi товариства». Питання 2. Розгляд звiту Виконавчого
органу - Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.Слухали: Слухали: голову Правлiння, Фрiндта Ю.Л.,
який прозвiтував про дiяльнiсть Товариства за звiтнiй перiод. Ознайомив
акцiонерiв з основними показниками господарської дiяльностi Товариства
за 2013 рiк. Акцентував увагу на покращеннi фiнансового стану Товариства
i як наслiдок, зменшення збиткiв вiд дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Зауважив, що господарська дiяльнiсть Товариства залежна вiд полiтичної та
економiчної ситуацiї в країнi. Висловив сподiвання на досягнення стабiлiзацiї
та проведення економiчних реформ. Наголосив, що в 2014 роцi прiоритетним
в роботi залишається знаходження шляхiв по покращенню фiнансового стану Товариства, погашенню збиткiв, збереження та розвиток Товариства. Запропоновано: «Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Затвердити напрямки
дiяльностi Товариства на 2014 рiк. За наслiдками розгляду звiту роботу
Правлiння у 2013 роцi вважати задовiльною. правлiнню Товариства в 2014
роцi i надалi провадити свою дiяльнiсть для забезпечення фiнансовоекономiчного зростання та розвитку Товариства.» Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Пропозицiя винесена на голосування.Результати голосування:Кiлькiсть
голосiв акцiонерiв,що беруть участь у голосуваннi 53 833 920 Голосiв 100 %
вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих з цього питання акцiйГолосувало «За» . . . . . . . . .
. . . . . .. 49 403 666 Голосiв 91,77 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiйГолосувало «Проти» . . . . . . . . . . . 4 430 254 Голосiв 8,23 % вiд
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй»Утримався» . . . . . . . . . . . . . .
. . . 0 Голосiв 0%Прийняте рiшення:Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Затвердити
напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк. За наслiдками розгляду звiту
роботу Правлiння у 2013 роцi вважати задовiльною. Керiвництву Товариства в 2014 роцi i надалi провадити свою дiяльнiсть для забезпечення
фiнансово-економiчного зростання та розвитку Товариства. Питання 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2013
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Слухали: голову Наглядової ради, Плотник Н.Л., яка ознайомила присутнiх з
роботою Наглядової ради у 2013 роцi. Повiдомила, що засiдання ради проводились по мiрi необхiдностi. Основна увага придiлялася забезпеченню
фiнансово-економiчної стабiльностi Товариства, утриманню конкурентноспроможної позицiї Товариства на ринку виконуємих робiт тощо. Зазначила,
що в звiтному роцi, як i в минулому, Наглядова рада здiйснювала всi можливi
дiї для розвитку Товариства та розширення ринкiв збуту продукцiї, яку виробляє Товариство. Наглядова рада разом з Правлiнням Товариства забезпечувала стабiльну та ефективну роботу протягом усього звiтного перiоду.
Запропоновано:»Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк прийняти до
вiдома. За наслiдками розгляду звiту роботу Наглядової ради вважати
задовiльною. Наглядовiй радi i надалi провадити свою дiяльнiсть в тiснiй
спiвпрацi з правлiнням товариства для забезпечення фiнансовоекономiчного зростання та розвитку Товариства.» Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Пропозицiя винесена на голосування.Результати голосування:Кiлькiсть
голосiв акцiонерiв,що беруть участь у голосуваннi 53 833 920 Голосiв 100 %
вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих з цього питання акцiйГолосувало «За» . . . . . . . . .
. . . . . .. 49 403 666 Голосiв 91,77 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiйГолосувало «Проти» . . . . . . . . . . . 4 430 254 Голосiв 8,23 % вiд
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є

власниками голосуючих з цього питання акцiй»Утримався» . . . . . . . . . . . . . .
. . . 0 Голосiв 0% Прийняте рiшення:Звiт Наглядової ради Товариства за
2013 рiк прийняти до вiдома. За наслiдками розгляду звiту роботу Наглядової ради в 2013 роцi вважати задовiльною. Наглядовiй радi Товариства в
2014 роцi i надалi провадити свою дiяльнiсть в тiснiй спiвпрацi з Правлiнням
Товариства для забезпечення економiчного зростання та розвитку Товариства.Питання 4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.Слухали: : члена
Ревiзiйної комiсiї, Василенко О.О., яка прозвiтувала про роботу Ревiзiйної
комiсiї в 2013 роцi. Ознайомила зi звiтом, який складений за пiдсумками
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк, де
пiдтверджена достовiрнiсть та повнота даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiодЗапропоновано: «Прийняти до вiдома та затвердити звiт i висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. За наслiдками
розгляду звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї фiнансову звiтнiсть Товариства
за 2013 рiк вважати достовiрною та повною. Порядок ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi Товариством вiдповiдає чинному законодавству України.»Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв,
якi беруть участь у зборах не надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,що беруть участь у
голосуваннi 53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiйГолосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . .. 49 400 666 Голосiв 91,76
% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
та є власниками голосуючих з цього питання акцiйГолосувало «Проти» . . . .
. . . . . . . 4 433 254 Голосiв 8,24 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцiй»Утримався» . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%Прийняте рiшення:Прийняти
до вiдома та затвердити звiт i висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013
рiк. За наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї фiнансову
звiтнiсть Товариства за 2013 рiк вважати достовiрною та повною. Порядок
ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi Товариством вiдповiдає
чинному законодавству України.Питання 5. Затвердження рiчного звiту та
балансу Товариства станом на 31.12.2013 р.Слухали: Затвердження рiчного
звiту та балансу товариства станом на 31.12.2013р. Доповiдач головний
економiст ПАТ «Дашукiвськi бентонiти» - Холоменюк Лiда Якiвна, яка зазначила, що фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку i достовiрно вiдображає фактичний фiнансовий стан ПАТ
«Дашукiвськi бентонiти» за 2013 рiк.. Фiнансова звiтнiсть складена на
пiдставi даних бухгалтерського облiку за мiжнародними стандартами.1. Валюта балансу 1460782. Власний капiтал 619053. Чистий дохiд вiд реалiзацiї
продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 611914. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
(товарiв, робiт, послуг) 478115. Валовий прибуток 133806. Iншi операцiйнi
доходи 9197. Адмiнiстративнi витрати 52788. Витрати на збут 85839. Iншi
операцiйнi витрати 320810. Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi
(збиток) 277011. Iншi доходи 312. Iншi фiнансовi доходи 8213. Фiнансовi витрати 424314. Фiнансовий результат до оподаткування (збиток) 692815.
Дохiд з податку на прибуток 265116. Чистий збиток 4277Запропоновано:
«Рiчний звiт ПАТ «Дашукiвськi бентонiти» за 2013 рiк затвердити. Затвердити Баланс ПАТ «Дашукiвськi бентонiти» станом на 31.12.2013 р.»Iнших
пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.Результати
голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,що беруть участь у голосуваннi
53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцiйГолосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . .. 49 400 666 Голосiв 91,76 % вiд
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiйГолосувало «Проти» . . . . . . .
. . . . 4 433 254 Голосiв 8,24 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцiй»Утримався» . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%Прийняте рiшення:Затвердити
рiчний звiт ПАТ «Дашукiвськi бентонiти» за 2013 рiк. Затвердити Баланс
ПАТ «Дашукiвськi бентонiти» станом на 31.12.2013р.Питання 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариств у 2013 роцi.Слухали: головного бухгалтера, Пустельник В.О.,
яка доповiла, що за результатами 2013 року Товариством отримано збиток
у сумi 4 277 грн., який згiдно стандартiв бухоблiку вiдноситься на витрати
майбутнiх перiодiв. За вiдсутнiстю прибутку вiдрахування до резервного
фонду не здiйснюються, дивiденди не нараховуються i не сплачуються.
Запропоновано:»Збитки, отриманi за пiдсумками дiяльностi Товариства у
2013 роцi в розмiрi 4 277 тис. грн. покрити за рахунок прибутку, який буде
отримано в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської
дiяльностi в майбутнiх перiодах. Вiдрахування до резервного фонду не
здiйснювати. Дивiденди за 2013 рiк не нараховувати i не сплачувати.»Iнших
пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.Результати
голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,що беруть участь у голосуваннi
53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцiйГолосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . .. 49 400 666 Голосiв 91,76 % вiд
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiйГолосувало «Проти» . . . . . . .
. . . . 4 433 254 Голосiв 8,24 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцiй»Утримався» . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%Прийняте рiшення:Збитки,
отриманi за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2013 роцi в розмiрi 4 277
тис. грн. покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської дiяльностi в майбутнiх
перiодах. Вiдрахування до резервного фонду не здiйснювати. Дивiденди за
2013 рiк не нараховувати i не сплачувати.Питання 7. Прийняття рiшення
про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.Слухали: голову зборiв, Фрiндта Ю.Л., який повiдомив, про закiнчення
12.04.2014р., термiну на який було обрано Наглядову раду Товариства та
про необхiднiсть припинення повноважень Голови та членiв Наглядової
ради Товариства. Запропоновано: «У зв'язку з закiнченням термiну повноважень Наглядової ради товариства припинити повноваження Голови та
членiв Наглядової ради ПАТ «Дашукiвськi бентонiти»:» Голова Наглядової
ради - Плотник Надiя Леонiдiвна» Член Наглядової ради - Нiкiтiн Володимир Андрiйович» Член Наглядової ради - Фасоль Олена Олегiвна»Iнших
пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Пропозицiя винесена на голосування.Результати
голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,що беруть участь у голосуваннi 53
833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцiйГолосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . .. 53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiйГолосувало «Проти» . . . . . . . . . . . 0
Голосiв 0%»Утримався» . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%Прийняте рiшенняУ
зв'язку з закiнченням термiну повноважень Наглядової ради товариства
припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради ПАТ
«Дашукiвськi бентонiти»:» Голова Наглядової ради - Плотник Надiя
Леонiдiвна» Член Наглядової ради - Нiкiтiн Володимир Андрiйович» Член
Наглядової ради - Фасоль Олена ОлегiвнаПитання 8. Прийняття рiшення
про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Слухали: голову зборiв, Фрiндта Ю.Л., який повiдомив, про закiнчення
12.04.2014р., термiну, на який було обрано Ревiзiйну комiсiю Товариства та
про необхiднiсть припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства. Запропоновано: У зв'язку з закiнченням термiну повноважень Ревiзiйної комiсiї припинити повноваження Голови та членiв
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Дашукiвськi бентонiти»:» Голова Ревiзiйної комiсiї Сорокiн Павло Павлович « Член Ревiзiйної комiсiї - Вальдман Вiктор
Iгорович» Член Ревiзiйної комiсiї - Василенко Олена ОлександрiвнаIнших
пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Пропозицiя винесена на голосування.Результати
голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,що беруть участь у голосуваннi 53
833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцiйГолосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . .. 53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiйГолосувало «Проти» . . . . . . . . . . . 0
Голосiв 0%»Утримався» . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%Прийняте рiшенняУ
зв'язку з закiнченням термiну повноважень Ревiзiйної комiсiї припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Дашукiвськi бентонiти»:»
Голова Ревiзiйної комiсiї - Сорокiн Павло Павлович « Член Ревiзiйної комiсiї
- Вальдман Вiктор Iгорович» Член Ревiзiйної комiсiї - Василенко Олена
ОлександрiвнаПитання 9. Обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з головою та членами Наглядової ради Товариства. Слухали:
голову зборiв, Фрiндта Ю.Л., який зазначив, що у зв'язку з припиненням повноважень голови та членiв Наглядової ради необхiдно обрати нових членiв
(новий склад) Наглядової ради, встановити розмiр їх винагороди. Обрати
особу, яка уповноважуватиметься вiд iменi Товариства на пiдписання
цивiльно-правових (трудових) договорiв з членами Наглядової ради.Звернув увагу присутнiх на те, що голосування по питанню обрання членiв Наглядової Ради проходитиме шляхом кумулятивного голосування згiдно вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».Запропоновано: Визначити
кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у складi 3-х осiб. Обрати Наглядову раду у складi 3-х осiб строком на 1 рiк.Встановити розмiр винагороди для Голови та членiв Наглядової ради - згiдно штатного розкладу.Затвердити умови трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою
та членами Наглядової ради Товариства.Призначити Голову зборiв (Голову
правлiння ПАТ «Дашукiвськi бентонiти»), уповноваженою особою Товариства на пiдписання трудових договорiв з членами Наглядової ради.Члени
Наглядової ради набувають повноважень i приступають до виконання посадових обов'язкiв з моменту затвердження повного складу Наглядової
ради, а саме з 23.04.2014р.Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд
акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Пропозицiя винесена на
голосування.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,що беруть
участь у голосуваннi 53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi за-
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реєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiйГолосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . .. 49 400 666 Голосiв
91,76 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiйГолосувало «Проти» . . . . . . . . . . . 4 433 254 Голосiв 8,24 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй»Утримався» . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%Обрати
членами Наглядової Ради: « Плотник Надiя Леонiдiвна» Нiкiтiн Володимир
Андрiйович» Кирилов Юрiй ГеннадiйовичIнших пропозицiй, зауважень та
коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Пропозицiя
винесена на голосування.Результати кумулятивного голосування: Кiлькiсть
голосiв для кумулятивного голосування, що мають акцiонери, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй 161 501 760№ п/п П.I.Б. кандидата Кiлькiсть голосiв «ЗА» кожного кандидата11. Плотник Надiя Леонiдiвна 49 400 6662. Нiкiтiн Володимир
Андрiйович 49 400 6663. Кирилов Юрiй Геннадiйович 49 400 666Прийняте
рiшенняВизначити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у складi
3-х осiб. Обрати Наглядову раду у складi 3-х осiб строком на 1 рiк.Встановити розмiр винагороди для Голови та членiв Наглядової ради - згiдно штатного розкладу.Затвердити умови трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.Призначити
Голову зборiв (Голову правлiння ПАТ «Дашукiвськi бентонiти»), уповноваженою особою Товариства на пiдписання трудових договорiв з членами Наглядової ради.Члени Наглядової ради набувають повноважень i приступають до виконання посадових обов'язкiв з моменту затвердження повного
складу Наглядової ради, а саме з 23.04.2014р.Обрати членами Наглядової
Ради: « Плотник Надiя Леонiдiвна» Нiкiтiн Володимир Андрiйович» Кирилов
Юрiй ГеннадiйовичПитання 10. Обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства. Затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Слухали: голову зборiв, Фрiндта Ю.Л., який зазначив, що у зв'язку з припиненням повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї необхiдно обрати
нових членiв (новий склад) Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердити умови
договору, що укладатиметься з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, встановити розмiр їх винагороди, обрати особу, яку загальнi збори уповноважать на
пiдписання цих договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.Звернув увагу присутнiх на те, що голосування по питанню обрання
голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства проходитиме шляхом кумулятивного голосування згiдно вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».Запропоновано: Визначити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi 3-х осiб. Обрати Ревiзiйну комiсiї у складi 3-х осiб строком на 1
рiк.Затвердити умови договору, що укладатимуться з Головою та кожним
членом Ревiзiйної комiсiї. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї здiйснюють
свою дiяльнiсть безоплатно. Призначити Голову Наглядової ради Товариства, уповноваженою особою Товариства на пiдписання договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї набувають повноважень i приступають до виконання посадових обов'язкiв з
моменту затвердження повного складу Ревiзiйної комiсiї, а саме з
23.04.2014р.Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi
беруть участь у зборах не надiйшло.Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,що беруть участь у
голосуваннi 53 833 920 Голосiв 100 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiйГолосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . .. 49 400 666 Голосiв 91,76 %
вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих з цього питання акцiйГолосувало «Проти» . . . . . .
. . . . . 4 433 254 Голосiв 8,24 % вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцiй»Утримався» . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв 0%Обрати членами
Ревiзiйної комiсiї: « Голова Ревiзiйної комiсiї - Сорокiн Павло Павлович»
Член Ревiзiйної комiсiї - Фасоль Олена Олегiвна» Член Ревiзiйної комiсiї Василенко Олена ОлександрiвнаIнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Пропозицiя винесена на голосування.Результати кумулятивного голосування: Кiлькiсть
голосiв для кумулятивного голосування, що мають акцiонери, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй 161 501 760№ п/п П.I.Б. кандидата Кiлькiсть голосiв «ЗА» кожного кандидата11. Сорокiн Павло Павлович 49 400 6662. Фасоль Олена
Олегiвна 49 400 6663. Василенко Олена Олександрiвна 49 400 666Прийняте рiшенняВизначити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi
3-х осiб. Обрати Ревiзiйну комiсiї у складi 3-х осiб строком на 1 рiк.Затвердити умови договору, що укладатимуться з Головою та кожним членом
Ревiзiйної комiсiї. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї здiйснюють свою
дiяльнiсть безоплатно. Призначити Голову Наглядової ради Товариства,
уповноваженою особою Товариства на пiдписання договорiв з Головою та
членами Ревiзiйної комiсiї. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї набувають повноважень i приступають до виконання посадових обов'язкiв з моменту затвердження повного складу Ревiзiйної комiсiї, а саме з 23.04.2014р.Обрати
членами Ревiзiйної комiсiї: « Голова Ревiзiйної комiсiї - Сорокiн Павло Павлович» Член Ревiзiйної комiсiї - Фасоль Олена ОлегiвнаЧлен Ревiзiйної
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
комiсiї - Василенко Олена ОлександрiвнаПитання 11. Про визначення характеру значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не
бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної
вартостi, попереднє схвалення цих значних правочинiв, надання повноважень на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України
«Про акцiонернi товариства».Слухали: юрисконсульта Багателю А.О., який
повiдомив, що вiдповiдно ч.3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» якщо на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у
ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори можуть прийняти
рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняться протягом не бiльше одного року. Зауважив, що в ситуацiї, яка склалася
на сьогоднiшнiй день в країнi i яка безпосередньо впливає на фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства неможливо визначити характер значних правочинiв, розмiр їх граничної вартостi тощо.Запропоновано: «У
зв'язку з неможливiстю на сьогоднiшнiй день визначити, якi значнi правочини будуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з
дати прийняття такого рiшення, в наслiдок економiчної ситуацiї яка склалася в країнi, не визначати характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого
рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попередньо не схвалювати цi значнi
правочини та не надавати повноваження посадовим особам на укладання
таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Пропозицiя винесена на голосування.Результати голосування:Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв 54 879 700
Голосiв 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiвКiлькiсть голосiв
акцiонерiв,що беруть участь у голосуваннi 53 833 920 Голосiв 100 % вiд
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiйГолосувало «За» . . . . . . . . . .
. . . . .. 49 403 666 Голосiв 90,02 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiвГолосувало «Проти» . . . . . . . . . . . 4 430 254 Голосiв 8,08 % вiд
загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв»Утримався» . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Голосiв 0%Прийняте рiшення:У зв'язку з неможливiстю на сьогоднiшнiй
день визначити, якi значнi правочини будуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, в наслiдок
економiчної ситуацiї яка склалася в країнi, не визначати характер значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попередньо не схвалювати цi значнi правочини та не надавати повноваження
посадовим особам на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».Всi питання, винесенi до порядку
денного наших зборiв, розглянутi.Цей протокол оформлений за пiдсумками
роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства «23» квiтня 2014 року.
Невiд'ємною частиною цього протоколу є перелiк акцiонерiв та їх
представникiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв
Товариства «23» квiтня 2014 року та протокол про пiдсумки голосування на
загальних зборах акцiонерiв Товариства «23» квiтня 2014 року. Зауважень
по веденню Загальних зборiв акцiонерiв не надiйшло. Голова зборiв Ю.Л.
Фрiндт Секретар А.О. Багателя

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Публiчне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
товариство
міжміський код та телефон емітента

"Племiнний завод
"Бортничi", 00849634, 08325

Київська область Бориспiльський
район с.Щасливе вул.Лесi
Українки, буд.15, (04595) 3-52-66,
(050)352-74-84
24.04.2015

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://smida.gov.ua/db/emitent/
report/year/xml/show/49068
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Товариство з обмеженою
аудиторської фірми (П. І. Б.
відповідальністю Аудиторська
аудитора - фізичної особи - підпри- фірма "Універсал-Аудит",
ємця), якою проведений аудит
22890033
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори (роз- Черговi загальнi збори
діл заповнюється у випадку, якщо емі- акцiонерiв вiдбулися 25.04.2014
тент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

6. Інформація про дивіденди
За результатами
звітного періоду
за
простими
акціями

За результатами
періоду, що передував
звітному
за
за простими
за
привілеакціями
привілейойованими
ваними
акціями
акціями
0
0
0

Сума нарахованих
0
дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на
0
0
0
0
одну акцію, грн
Сума виплачених
0
0
0
0
дивідендів, грн
Дата складення переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів 31.12.2014
31.12.2013
Опис
Фонд для виплати дивiдендiв по результатах роботи за
2013 рiк в 2014 роцi не створювався. Дивiденди в 2014
роцi не виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
138923
146078
Основні засоби (за залишковою вартістю)
56123
62679
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
14926
15430
Сумарна дебіторська заборгованість
57886
58150
Грошові кошти та їх еквіваленти
4
473
Власний капітал
42479
61905
Статутний капітал
13720
13720
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-3656
16977
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
28811
28241
Поточні зобов'язання і забезпечення
67633
55932
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
загальна номінальна вартість
Цінні папери
власних випусків, у відсотках від статутного
капіталу
викуплені
протягом звітного
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
звітний
попередній
показника
Усього активів
17806
18807
Основні засоби (за залишковою вартістю)
4596
5049
Довгострокові фінансові інвестиції
191
191
Запаси
533
533
Сумарна дебіторська заборгованість
11290
11318
Грошові кошти та їх еквіваленти
-4
Власний капітал
13888
14403
Статутний капітал
7378
7378
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-10145
-9630
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
-218
Поточні зобов'язання і забеспечення
3918
4186
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0.00677710 -0.01470640
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.00067770 -0.01470640
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
29511000
29511000
Цінні папери
загальна номінальна
власних випусків,
вартість
викуплені протягом у відсотках від
статутного капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду
Генеральний директор ________ Мазур Сергiй Володимирович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство "Хiмволокно
місцезнаходження, міжміський
Проект", 38389756м. Київ ,
код та телефон емітента
Печерський, 01103, м.Київ, бул. Дружби
Народiв, 18/7 0445815291,
2. Дата розкриття повного
30.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
himvolokno_p.emitents.net.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Товариство з обмеженою
4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
(П. І. Б. аудитора - фізичної
«БiзнесЕкспертАудит», 21662805
особи - підприємця), якою
Товариство з обмеженою
проведений аудит фінансової вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
звітності
«БiзнесЕкспертАудит», 21662805
5. Інформація про загальні
30.04.2013р. проведено чергові Загальні
збори (розділ заповнюється у збори акціонерів, кворум 66.7700%.
випадку, якщо емітент - акціо- Позачергові збори протягом 2013р. не
нерне товариство)
проводились.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за результатами дiяльностi
Товариства 2013 року не нараховувались та не виплачувались так як
рiшення щодо нарахування та виплати дивiдендiв не приймалося
За результатами
За результатами
звітнього періоду
періоду, що передував звітньому
за
за
за
за
прости- привіле- прости- привілейоми
йованими
ми
ваними
акціями акціями акціями
акціями
Сума нарахованих
0
0
0
0
дивідендів, грн.
Нарахувані дивіденди
0
0
0
0
на одну акцію, грн.
Сума виплачених
0
0
0
0
дивідендів, грн.
Дата складання переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис
Дивiденди за результатами дiяльностi Товариства 2013 року не нараховувались та не
виплачувались так як рiшення щодо
нарахування та виплати дивiдендiв не
приймалося
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
48000 48000
Основні засоби (за залишковою вартістю)
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
0
Власний капітал
48000 48000
Статутний капітал
48000 48000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
0
0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
0
0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
0
0
акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
протягом звітного періоду у відсотках від статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акціонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство «Банг і Бонсомер»,
місцезнаходження,
30109727, вулиця А.Антонова, будинок 5, Н/П
міжміський код та телефон
в літ. Б, м. Київ, Солом'янський р-н, 03186,
емітента
Україна, (044) 461-92-64
2. Дата розкриття повного 29.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі stockmarket.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПрАТ Аудиторська
емітента, код за ЄДРПОУ,
фірма «Перспектива-К»,
місцезнаходження, міжміський
21563977, Трублаїні, 2, Київ, область,
код та телефон емітента
03134, Україна, 044 5373007
2. Дата розкриття повного
29.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
www.afperspektiva.com
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство "КАРТЕЛЬ.",
місцезнаходження, міжмісь23649016Дніпропетровська ,
кий код та телефон емітента
Довгинцiвський, 50048, м. Кривий Рiг,
Днiпропетровське шосе, 84А 0564714523,
2. Дата розкриття повного
28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Prat-kartel.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «БІОФАРМА»,
місцезнаходження, міжміський
36273281, Миколи Амосова, 9, Київ,
код та телефон емітента
Солом'янський, 03680, Україна,
(044)277-36-10
2. Дата розкриття повного
29.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://stockmarket.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛіЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІКОМБАНК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛИЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІКОМБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 26287625
3. Місцезнаходження 79019 Львів Богдана Хмельницького, 117 а
4. Міжміський код, телефон та факс 032-231-67-01 032-231-67-69
5. Електронна поштова адреса info@unicombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для
розкриття інформації www.inicombank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
1. Посадова особа Герич Ігор Степанович (посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала), призначен на посаду Заступника Голови
Правління.
Рішення про призначення прийнято Головою Правління Банку 24.04.2015р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Заяви та Наказу
№64-к від 24.04.2015р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: на невизначений.
Останнім місцем праці Герича І.С. був ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», Львівське відділення №25. Працював на посаді - Керуючого розвитком Західного
регіону. Працював з 23.03.2011 р. по 22.04.2015 р.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
2. Посадова особа Радкевич Андрій Аркадійович (посадова особа згоди
на розкриття паспортних даних не дала), яка займала посаду Голови Наглядової ради, припинила повноваження.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів 24.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів № 02 від 24.04.2015р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,9226%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 45700000 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Особа перебувала на посаді: з 10.11.2014р.
3. Посадова особа Бакаржиєва Ольга Петрівна (посадова особа згоди
на розкриття паспортних даних не дала), яка займала посаду Члена Наглядової ради, припинила повноваження.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів 24.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу №02 загальних зборів акціонерів від 24.04.2015р..
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,9226%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 45700000 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Особа перебувала на посаді: з 10.11.2014р.
4. Посадова особа Голуб Юрій Юрійович (посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала), яка займала посаду Члена Наглядової
ради, припинила повноваження.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів 24.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №02 від 24.04.2015р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Особа перебувала на посаді: з 10.11.2014р.
5. Посадова особа Тимошенко Сергій Олександрович (посадова особа
згоди на розкриття паспортних даних не дала), яка займала посаду Голови
Ревізійної комісії, припинила повноваження.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів 24.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів № 02 від 24.04.2015р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,9226%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 45700000 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Особа перебувала на посаді: з 19.07.2012р.
Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано у зв'язку з припиненням
діяльності самого органу «Ревізійна комісія».
6. Посадова особа Єрмаков Ігор Генадійович (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів 24.04.2015 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів № 02 від 24.04.2015р..
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 2,0617%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 9495236 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.07.2012р.
Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано
у зв'язку з припиненням діяльності самого органу «Ревізійна комісія».
7. Посадова особа Білий Антон Миколайович (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала посаду Члена
Наглядової ради, припинила повноваження.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів 24.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів
акціонерів № 02 від 24.04.2015р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Особа перебувала на посаді: з 19.07.2012р.
Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано у зв'язку з припиненням
діяльності самого органу «Ревізійна комісія».
8. Радкевича Андрія Аркадійовича (особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) обрано на посаду Голови Наглядової ради.
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів
24.04.2015р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №02 загальних зборів акціонерів від
24.04.2015р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,9226%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 45700000 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з .2002 по
2015 - Генеральний
директор ТОВ «Укрбізнес».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 45700000 акцій.
9. Голуба Юрія Юрійовича (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних)
обрано на посаду Члена Наглядової ради.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів
24.04.2015р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних
зборів акціонерів № 02 від 24.04.2015р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
24.11.2010р.-27.09.2013р.- директор
ТОВ «ВЕНГАСТ»; 28.09.2013р.-13.06.2014р.- директор ТОВ «СД КАПІТАЛ»; з 16.06.2014 - по теперішній час - радник Голови Правління з питань
розвитку мережі ПАТ «КБ «АКСІОМА».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
10. Бакаржиєву Ольгу Петрівну (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової ради.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів
24.04.2015р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних
зборів акціонерів № 02 від 24.04.2015р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,9226%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 45700000 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
05.052010р-21.09.2010р - УИ ООО
«Харвест Индустр.» - секретар керівника; 10.01.2011р.-15.08.2011р.КПУ - лаборант кафедри; з 01.02.2013р. по 2015р. - начальник відділу по
залученню клієнтів ПАТ «УНІКОМБАНК».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 45700000 акцій.
11. Мельника Андрія Вікторовича (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової ради.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів
24.04.2015р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних
зборів акціонерів № 02 від
24.04.2015р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом
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акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2009
року працює заступником
Генерального директора Муніципального резервного фонду м. Луганська..
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
12. Вагоровську Валерію Валеріївну (Посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 24.04.2015р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних
зборів акціонерів № 02 від 24.04.2015р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом ак-

цій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на невизначений.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2010 2013 р. Заступник начальника відділу корпоративного бізнесу ПАТ «Державний ощадний банк України»; 2014р. - по наступний час Заступник Директора ТОВ «Роксвіпеймент».
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

ПУБЛіЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІКОМБАНК»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛИЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО «УНІКОМБАНК» , 26287625,
місцезнаходження, міжміський Богдана Хмельницького, 117 а, місто
код та телефон емітента
Львів, Шевченківський, Львiвська
область, 79019, Україна, 032,2316701
2. Дата розкриття повного
27.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
www.unicombank.com.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4.
Найменування,
код
за ТОВ «АФ «УКРВОСТОКАУДИТ»,
ЄДРПОУ аудиторської фірми 19348835
(П.І.Б. аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про
загальні
збори
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Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 22.04.2014
року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання членів Лічильної комісії ПАТ «УНІКОМБАНК».
2.Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів
ПАТ «УНІКОМБАНК».
3.Прийняття регламенту проведення чергових Загальних
зборів ПАТ «УНІКОМБАНК».
4.Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської
діяльності ПАТ «УНІКОМБАНК» в 2013 році.
5.Звіт Наглядової ради за підсумками фінансовогосподарської діяльності ПАТ «УНІКОМБАНК» в 2013 році.
6.Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за
підсумками діяльності ПАТ «УНІКОМБАНК» в 2013 році.
7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
8.Затвердження річного фінансового звіту, балансу ПАТ
«УНІКОМБАНК» та висновку зовнішнього аудитора за 2013
рік.
9.Прийняття рішень з питань розподілу прибутку Товариства
за 2013 рік.
10. Прийняття рішень з питань розподілу дивідендів за 2013
рік.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку
денного: Наглядова рада
Особа, що ініціювала проведення ЧЕРГОВИХ загальних
зборів: Наглядова рада
Результати розгляду питань порядку денного:
1.По першому питанню порядку денного проголосували:
Обрати Лічильну комісію ПАТ «УНІКОМБАНК» в кількості
трьох осіб
2.По другому питанню порядку денного проголосували:
Обрати Голову та Секретаря чергових загальних зборів ПАТ
«УНІКОМБАНК» в кількості двох осіб.
3. По третьому питанню порядку денного проголосували:
Прийняти регламент проведення чергових Загальних зборів
ПАТ «УНІКОМБАНК».
4. По четвертому питанню порядку денного проголосували:
Затвердити звіт Правління за підсумками фінансовогосподарської діяльності ПАТ «УНІКОМБАНК» в 2013 році.
5. По п’ятому питанню порядку денного проголосували:
Затвердити звіт Наглядової ради за підсумками фінансовогосподарської діяльності ПАТ «УНІКОМБАНК» в 2013 році.

6. По шостому питанню порядку денного проголосували:
Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками
діяльності ПАТ «УНІКОМБАНК» в 2013 році.
7. По сьомому питанню порядку денного проголосували:
Роботу Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії
визнати задовільною.
8. По восьмому питанню порядку денного проголосували:
Затвердити річний фінансовий звіт, баланс ПАТ «УНІКОМБАНК» та висновок зовнішнього аудитора за 2013 рік.
9. По дев'ятому питанню порядку денного проголосували:
Затвердити збиток за підсумками фінансово-господарської
діяльності ПАТ «УНІКОМБАНК» в 2013 році у сумі
8.690.565,79 грн. Покриття збитків здійснити за рахунок
прибутків Товариства за попередні періоди.
10. По десятому питанню порядку денного проголосували:
У зв’язку із збитковою діяльністю у 2013 році дивіденди не
нараховувати та не виплачувати.
5. Інформа- Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення:
10.11.2014 року. Кворум зборів: 78,67% до загальної
ція про
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на
загальні
загальних зборах:
збори
1.Обрання членів Лічильної комісії ПАТ «УНІКОМБАНК».
2.Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних
зборів ПАТ «УНІКОМБАНК».
3.Прийняття регламенту проведення позачергових
Загальних зборів ПАТ «УНІКОМБАНК».
4.Дострокове припинення повноважень усіх членів
Наглядової ради.
5.Обрання нового складу Наглядової ради, та обрання Голови Наглядової ради ПАТ «УНІКОМБАНК».
6. Затвердження умов договорів з Головою та членами
Наглядової ради ПАТ «УНІКОМБАНК». Обрання особи,
уповноваженої на підписання договорів від імені ПАТ
«УНІКОМБАНК» з Головою та членами Наглядової ради.
7.Збільшення статутного капіталу шляхом приватного
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості
за рахунок додаткових внесків.
8.Затвердження ринкової вартості акцій.
9.Визначення переліку інвесторів, серед яких передбачено
приватне розміщення акцій.
10.Визначення уповноваженого органу емітента, якому
надаються повноваження щодо:
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення
акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі
незатвердження у встановлені законодавством строки
результатів укладення договорів з першими власниками у
процесі приватного розміщення акцій органом емітента,
уповноваженим приймати таке рішення, або у разі
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
11. Визначення уповноваженої особи емітента, якій
надаються повноваження:
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про
відмову від використання свого переважного права на
придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про
розміщення (у разі якщо це буде передбачено умовами
приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення
акцій;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами
свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких
прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення
акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій
у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення
викупу емітентом належних їм акцій.
12. Визначення переліку акціонерів, які мають право
вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм
акцій.
13. Прийняття рішення про зміну юридичної адреси ПАТ
«УНІКОМБАНК».
14. Затвердження Статуту ПАТ «УНІКОМБАНК» в новій
редакції.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку
денного: учасники ПАТ «УНІКОМБАНК», які сукупно є
власниками 31,8295% простих акцій товариства/
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ
загальних зборів: Рішення прийнято на Спільному засіданні
Правління та акціонерів, учасників ПАТ «УНІКОМБАНК», які
сукупно є власниками 31,8295% простих акцій товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.По першому питанню порядку денного проголосували:
Обрати Лічильну комісію ПАТ «УНІКОМБАНК» в кількості
трьох осіб
2.По другому питанню порядку денного проголосували:
Обрати Голову та Секретаря позачергових загальних зборів
ПАТ «УНІКОМБАНК» в кількості двох осіб.
3. По третьому питанню порядку денного проголосували:
Прийняти регламент проведення позачергових Загальних
зборів ПАТ «УНІКОМБАНК».
4. По четвертому питанню порядку денного проголосували:
Скласти повноваження Голови та членів Наглядової ради
банку.
5. По п'ятому питанню порядку денного проголосували:
Обрати новий склад Наглядової ради банку.
6. По шостому питанню порядку денного проголосували:
Надати Голові Правління ПАТ «УНІКОМБАНК» право
укласти з Головою та членами Наглядової ради відповідні
цивільно — правові договори з визначенням розміру
винагороди в сумах від 0 (нуль) до 60000 (шістдесят тисяч)
гривень в місяць, з затвердженням умов цих договорів на
засіданні Наглядової ради.
7. По сьомому питанню порядку денного проголосували:
Рішення не прийняте.
8. По восьмому питанню порядку денного проголосували:
Затвердити рішення Наглядової ради банку (протокол
засідання Наглядової ради від 10.11.2014р.), яким затверджена ринкова вартість простих іменних акцій
ПАТ«УНІКОМБАНК» у розмірі 0,0015 гривень, на підставі
експертної оцінки від 06.10.2014 року, здійсненої суб’єктом
оціночної діяльності ФОП Приходько В.І. (на день, що
передує дню опублікування в установленому законодавством порядку повідомлення про проведення позачергових
загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІКОМБАНК», до
порядку денного яких включено питання про збільшення
статутного капіталу акціонерного товариства шляхом
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості).
9. По дев'ятому питанню порядку денного проголосували:
У зв’язку з неприйняттям рішення по питанню сьомому
порядку денного про «Збільшення статутного капіталу
шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої
номінальної вартості за рахунок додаткових внесків»,
перелік інвесторів, серед яких передбачено приватне
розміщення акцій, не затверджувати.
10. По десятому питанню порядку денного
проголосували:
У зв’язку з неприйняттям рішення по питанню сьомому
порядку денного про «Збільшення статутного капіталу

шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої
номінальної вартості за рахунок додаткових внесків»,
уповноважений орган емітента, якому надаються повноваження пов’язані зі збільшенням статутного капіталу, не
визначати.
11. По одинадцятому питанню порядку денного проголосували:
У зв’язку з неприйняттям рішення по питанню сьомому
порядку денного про «Збільшення статутного капіталу
шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої
номінальної вартості за рахунок додаткових внесків»,
уповноважену особу емітента, якій надаються повноваження пов’язані зі збільшенням статутного капіталу, не
визначати.
12. По дванадцятому питанню порядку денного проголосували:
Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення
обов'язкового викупу належних їм акцій не затверджувати,
за відсутністю таких.
13. По тринадцятому питанню порядку денного проголосували:
Змінити юридичну адресу місця знаходження ПАТ «УНІКОМБАНК» з адреси: 83048, м. Донецьк, вул. Челюскінців,
202-а, на адресу: 79019, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 117-А, за якою буде знаходитись постійно діючий
виконавчий орган Товариства який діє від імені та в
інтересах товариства.
14. По чотирнадцятому питанню порядку денного проголосували:
Внести зміни до Статуту ПАТ «УНІКОМБАНК», пов’язані зі зміною юридичної адреси місця знаходження ПАТ «УНІКОМБАНК». Доручити Голові правління провести всі необхідні дії
для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного
законодавства, уповноважити його підписати нову редакцію
Статуту та підписувати всі необхідні для цього документи.
6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось, про це зазначається
За результатами
За результатами
звітного періоду
періоду, що передував
звітному
за
за
за
за
простими привіле- простими привілейованими
акціями йованими акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на
одну акцію, грн
Сума виплачених дивідендів, грн
Дата складення переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис
На чергових загальних зборах акціонерів
ПАТ «УНІКОМБАНК» було прийнято рішення
дивіденди за 2014 рік не виплачувати до
наступних зборів акціонерів банку.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1471425
906884
Грошові кошти та їх еквіваленти
5342
5893
Кошти в інших банках
0
0
Кредити та заборгованість клієнтів
1059957
579254
Усього зобов’язань
987351
424096
Кошти банків
1471
13446
Кошти клієнтів
981780
403408
Усього власного капіталу та частка меншості
484074
482788
Статутний капітал
460564
460564
Чистий прибуток/(збиток)
1287
-8690
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)
0
0
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління 	Адлер О.Г.
27.04.2015р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНОТОПМ’ЯСО»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- СТВО «КОНОТОПМ'ЯСО», 00444049,
вул.Генерала Тхора,150, м.Конотоп,
ня, міжміський код та телефон
Конотопський р-н, Сумська область,
емітента
41600, Україна, (05447)62022
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
http://konotopmeat.pat.ua/
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ТОВ «Аудиторська компанія «Аверс»,
35742424
аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5.Інформа- Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 14.03.2014
ція про
року. Кворум зборів: 75,12 % до загальної кількості голосів.
загальні
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
збори
1.Обрання лічильної комісії річних загальних зборів.
2.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
3. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у
2013 році.
4.Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства про перевірку фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2013 рiк та затвердження висновків за підсумками перевірки.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства та
порядку розподілу прибутку на 2014 р.
6.Звіт про роботу наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку
денного: члени наглядової ради ПАТ «Конотопм'ясо»
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: немає
Результати розгляду питань порядку денного: затвердженi :
звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2013 рiк та річний звіт, розподіл прибутку за 2013
рік, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк, основнi напрямки дiяльностi товариства та порядок розподілу прибутку на 2014 рік, звіт наглядової ради, прийняте рішення про
попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись в ході поточної господарської діяльності протягом не
більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: немає
6. Інформація про дивіденди.
Дивіденди в звітному періоді не виплачувались, так як загальними
зборами акціонерів було прийняте рішення про направлення коштів,
передбачених для виплати дивідендів у фонд розвитку виробництва.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(звітність за МСФЗ)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
25303
25514
Основні засоби (за залишковою вартістю)
12793
11654
Довгострокові фінансові інвестиції
1147
1847
Запаси
3960
3501
Сумарна дебіторська заборгованість
3165
4185
Грошові кошти та їх еквіваленти
4071
3995
Власний капітал
23652
23343
Статутний капітал
11834
11834
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
10500
10216
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
1651
2171
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
3.95
9,88
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
3.95
9,88
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
124567
124567
Цінні папери власних
загальна номіналь0
0
випусків, викуплені протягом на вартість
у відсотках від
0
0
звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (консолідована звітність за МСФЗ)
Період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
80884
66109
Основні засоби (за залишковою вартістю)
28685
25686
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
19454
12040
Сумарна дебіторська заборгованість
13332
10239
Грошові кошти та їх еквіваленти
13285
13749
Власний капітал
77780
63417
Статутний капітал
13095
13095
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
50899
39545
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
5
Поточні зобов'язання і забезпечення
3104
2687
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
1.93
1,13
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
1.93
1,13
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
7455935 7455935
Цінні папери власних загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від статутного
0
0
протягом звітного
капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
Голова правління, директор
ПАТ «Конотопм’ясо»

О.О. Сахно

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
Приватне акціонерне товариство «Будівельно-монтажне управління №53»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емі- Приватне акціонерне товариство «Будівельнотента, код за ЄДРПОУ, міс- монтажне управління №53», 01037137,
цезнаходження, міжміський Бориспiльський,
08300,
м.
Бориспіль,
код та телефон емітента
вул. Запорiзька, буд.12, (04595) 6-50-01
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2. Дата розкриття повного 27.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
www.bmu53.com.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
Генеральний директор 		Леськов Петро Iванович
	М.П.
27.04.2015

№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПАТ АКБ «Львів»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код ПАТ АКБ «Львів» , 09801546,
за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
вул. Сербська, 1, м. Львів,
міжміський код та телефон емітента Галицький, Львiвська область,
79008, Україна, (032) 245-64-06
2. Дата розкриття повного тексту
29.04.2015 р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://www.banklviv.com
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау- Товариство з обмеженою
диторської фірми (П.І.Б. аудитора – фі- відповідальність «БЕЙКЕР ТІЛЛІ
зичної особи - підприємця), якою про- УКРАЇНА», 30373906
ведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 25.04.2014 року. Кворум
зборів: 99,9% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання лічильної комісії.
2.Про обрання Секретаря зборів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради
ПАТ АКБ «Львів» за 2013 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ АКБ
«Львів» за 2013 рік.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
ПАТ АКБ «Львів» за 2013 рік.
6.Прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського висновку про
повноту та достовірність річної звітності ПАТ АКБ «Львів» за 2013 рік.
7.Про затвердження річного звіту ПАТ АКБ »Львів» за 2013 рік.
8.Розподіл прибутку і збитків ПАТ АКБ «Львів».
9.Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради
ПАТ АКБ «Львів».
10.Обрання Членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».
11.Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії
ПАТ АКБ «Львів».
12.Обрання Членів Ревізійної комісії ПАТ АКБ «Львів».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
посадові особи органів управління Банку.
Особа, що iнiцiювала проведення ЧЕРГОВИХ загальних зборiв: посадові
особи органів управлiння Банку.
Результати розгляду питань порядку денного: 100 % присутніх акціонерів
голосували «ЗА» по кожному питанню порядку денного. По питаннях
№ 10 та № 12 порядку денного було проведено кумулятивне голосування, в результаті чого було обрано Голову та Членів Спостережної Ради та
Ревізійної комісії.
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулися.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 01.08.2014 року.
Кворум зборів: 99,8776% до загальної кількості голосів. Перелік питань,
що розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання лічильної комісії.
2.Про обрання Секретаря зборів.
3.Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок
додаткових внесків.
4.Про приватне розміщення акцій.
5.Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено
розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
6.Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються
повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення
приватного розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде
розміщено достроково та повністю оплачено).
7.Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій.
8.Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються
повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
9.Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються
повноваження щодо повернення внесків, унесених в оплату за акції, у
разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів
приватного розміщення акцій, або у разі невнесення (не затвердження) у
встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із
збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням
результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову
від розміщення акцій.

10.Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються
повноваження щодо письмового повідомлення кожного акціонера, який
має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування
повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
11.Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження
отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від
використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно
яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено
умовами приватного розміщення акцій).
12.Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження
проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про
розміщення.
13.Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження
проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення
акцій.
14.Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження
проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів,
які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм
акцій.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
посадові особи органів управління Банку
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв:
посадові особи органів управлiння Банку.
Результати розгляду питань порядку денного: 100 % присутніх акціонерів
голосували «ЗА» по питаннях 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 порядку денного.
По питаннях № 11 та № 14 порядку денного 100 % присутніх акціонерів
голосували «ПРОТИ».
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулися.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 24.10.2014 року.
Кворум зборів: 99,9599% до загальної кількості голосів. Перелік питань,
що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лічильної комісії.
2.Про обрання Секретаря зборів.
3.Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ АКБ «Львів».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
посадові особи органів управління Банку.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:
посадові особи органів управління Банку.
Результати розгляду питань порядку денного: 100 % присутніх акціонерів
голосували «ЗА» по кожному питанню порядку денного.
Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1155412 844489
Грошові кошти та їх еквіваленти
154841
85060
Кошти в інших банках
8964
14462
Кредити та заборгованість клієнтів
818491
624434
Усього зобов’язань
1019415 713958
Кошти банків
71120
50692
Кошти клієнтів
779085
571495
Усього власного капіталу та частка меншості
135997
130531
Статутний капітал
257870
250370
Чистий прибуток/(збиток)
-2034
1158
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)
0
0
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акціонерам та керівництву Публічного Акціонерного Товариства
«Акціонерно-комерційний банк «ЛЬВІВ»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Висновок щодо фінансових звітів
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «ЛЬВІВ» (надалі - Банк), що включає
звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2014 року, звіт про прибутки
і збитки, звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів
за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових
політик та інші пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання
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фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання
аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не
містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю,
що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність об-

лікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального
подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену
дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Пояснювальний параграф
Звертаємо вашу увагу на Примітку №2 фінансової звітності, яка описує
поточну кризу в Україні. Вплив триваючої економічної кризи та політичної
нестабільності в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання не можливо
передбачити з достатньою вірогідністю, 1 вони можуть негативно вплинути
на економіку України та операційну діяльність Банку.
Генеральний директор Олександр Почкун
Аудитор Гагік Нерсесян
09 квітня 2015
м. Київ, Україна
Реєстраційний №15-062.3

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК»

6.Затвердили звiт та висновок зовнiшнього аудитора ТОВ «БДО» за 2014 рiк.
7.Постановили: Згідно із Статутом ПАТ «УПБ» та вимогами Національного
банку України прибуток, отриманий товариством за підсумками діяльності у
2014 році, що становить 1 730 713,24 гривень направити на формування резервного фонду товариства.
8.Постановили: 8.1.Затвердити зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК». виклавши його в новій редакції. 8.2 Правлінню банку погодити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» в Національному банку України та зареєструвати його
відповідно до вимог чинного законодавства України.
9.Постановили: Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень банку:
1. ПОЛОЖЕННЯ про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»
2. ПОЛОЖЕННЯ про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»
3. ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»
4. ПОЛОЖЕННЯ про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»виклавши їх в новій
редакції .
У голосуванні брали участь 10 учасників зборів. Голосування проведено бюлетенями для голосування. Рішення з усіх питань Порядку денного були прийняті
– 477 050 708 голосами, що становить 100% голосів акціонерів та їх представників, присутніх на зборах; «Проти»- 0; «Утримались «- 0.
6. Інформація про дивіденди:
Рішення щодо виплати дивідендів за результатами звітного та попереднього років не приймалось.

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за
«УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК»,
ЄДРПОУ, місцезнахо19019775,
дження, міжміський код 02660, м.Київ, вул. М.Раскової, 15,
та телефон емітента
(044)461-82-96, (044)461-82-60
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у
28.04.2015р.
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій
http://stockmarket.gov.ua
розміщено регулярну річну інформацію:
http://www.upb.ua
Товариство з обмеженою
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
вiдповiдальнiстю «БДО»,
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фі20197074
зичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності:
5. Інформація про загальні збори:
Річні загальні збори акціонерів ПАТ «УПБ» проведено 23.04.2015р. Рiшення
про проведення зборiв акцiонерiв прийнято на спiльному засiданнi Наглядової
ради ПАТ «УПБ» (протокол № 5/1 вiд 27 лютого 2015 р.).
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів, обрання
робочих органів та лічильної комісії.
2.Звiт Правлiння товариства про результати дiяльностi ПАТ «УПБ» за 2014рiк.
3. Звіт Наглядової ради про здійснення контролю за діяльністю ПАТ «УПБ» у
2014 році.
4. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «УПБ» у
2014 році та його затвердження.
5. Затвердження фінансового річного звіту та балансу ПАТ «УПБ» за 2014 рік.
6. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора ТОВ «БДО» за 2014
рік.
7. Про розподіл прибутку ПАТ «УПБ» за 2014 рік та виконання законодавчих вимог щодо здійснення обов’язкових відрахувань до резервного
фонду.
8. Про внесення змін до Статуту «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК».
9. Про внесення змін до внутрішніх положень банку.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Обрали лiчильну комiсiю, Голову та секретаря річних загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «УПБ» та затвердили регламент роботи зборiв.
2.Затвердили звiт Правлiння товариства про результати дiяльностi ПАТ «УПБ»
за 2014 рiк .
3.Затвердили звiт Наглядової ради товариства про здiйснення контролю за
дiяльнiстю ПАТ «УПБ» у 2014 р.
4.Затвердили звiт Ревiзiйної комiсiї товариства про фiнансово-господарську
дiяльнiсть ПАТ «УПБ» у 2014 роцi.
5.Затвердили фiнансовий рiчний звiт та баланс ПАТ «УПБ» за 2014 рiк.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
3 892 091
3 621 137
Грошові кошти та їх еквіваленти
539 071
925 700  
Кошти в інших банках
24 485
70 425
Кредити та заборгованість клієнтів
2 603 546
2 185 879
Усього зобов'язань
3 315 272
3 067 998
Кошти банків
960 335
806 707  
Кошти клієнтів
2 310 804
2 238 525
Усього власного капіталу та частка меншості
576 819
553 139
Статутний капітал
517 818
517 818
Чистий прибуток/(збиток)
19 290
22 421
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту
0,04
0,04
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на
0,04
0,04
одну просту акцію (грн)
Голова Правління 	А. О. Лихочас

Приватне акціонерне товариство «УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
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міжміський код та телефон емітента Приватне акціонерне товариство
«УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА», код 30446298
39612, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Леонова, 26, тел. (0536) 74-34-06
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
28.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.utnb.prat.in.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖИ ПI АЙ-IНВЕСТ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ, «ДЖИ ПI АЙ-IНВЕСТ», 32490684, 01054, м.
місцезнаходження,
Київ, вул. Олеся Гончара, 57-Б, (044)
міжміський код та
451-44-47
телефон емітента
2. Дата розкриття повного 28.04.2015р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
http://jpi.com.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТІМ»,
21613474
ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П.І.Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про
Чергові загальні збори відбулись 24.04.2014р.
загальні збори (розділ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
заповнюється у випадку, 1. Обрання робочих органiв рiчних загальних
якщо емітент - акціонерне зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту
товариство). Зазначається роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв
інформація про проведен- Товариства.Вирiшили: Секретарем загальних
ня або непроведення
зборiв акцiонерiв обрати Манагарову Жанну
загальних чергових та
Iгорiвну, а до складу лiчильної комiсiї
позачергових зборів та у призначити наступних осiб: Головою
разі їх непроведення
лiчильної комiсiї обрати Чорну Свiтлану
вказуються причини,
Андрiївну, Членами лiчильної комiсiї – Носовтакож зазначається
ську Катерину Сергiївну та Кузьменко Марину
перелік питань, що
Вiкторiвну.
розглядалися на
Затвердити наступний регламент роботи
загальних зборах, особи, загальних зборiв акцiонерiв:
що подавали пропозиції
час для доповiдi – до 20 хвилин;
до переліку питань
час для повiдомлення – не бiльш нiж 20
порядку денного, у разі
хвилин;
проведення позачергових час для виступу у дебатах – не бiльш нiж 5
зборів зазначаються
хвилин;
особа, що ініціювала
час для внесення пропозицiй та доповнень
проведення загальних
– до 3-х хвилин.
зборів, результати
Загальний час на обговорювання кожного з
розгляду питань порядку питань не повинен перевищувати 30 хвилин.
денного. У разі якщо
2. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську
загальні збори не
дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк та
відбулися, вказуються
визначення основних напрямкiв дiяльностi
причини
Товариства на 2014 рiк.Вирiшили: - затвердити звiт Правлiння про фiнансово-господарську
дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк;
-визнати роботу Товариства у 2013 роцi
задовiльною;
-затвердити визначенi Головою Правлiння
напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
«ІНТЕРВИБУХПРОМ» за 2014 рік

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

Приватне акцiонерне товариство
«Пiдприємство з iноземними
iнвестицiями «IНТЕРВИБУХПРОМ»;
код 31385850;
39802, Полтавська обл.,
м. Комсомольськ, вул. Будівельників, буд. 16;
/05348/ 7-48-94, /056/ 404-95-85
29.04.2015

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

3. Звiт Наглядової ради Товариства.
Вирiшили: Затвердити звiт про роботу
Наглядової ради у 2013 роцi та визнати
роботу Наглядової ради задовiльною.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiтiв Наглядової ради та Правлiння.
Вирiшили: : За наслiдками розгляду звiтiв
Наглядової ради та Правлiння визнати роботу
вказаних органiв управлiння, що
здiйснювалася у впродовж 2013 року,
задовiльною.
5. Затвердження порядку розподiлу прибутку i
збиткiв Товариства. Затвердження термiнiв,
порядку i розмiру виплати дивiдендiв за 2013
рiк.Вирiшили: У зв’язку з вiдсутнiстю у
Товариства прибутку, дивiденди за 2013 рiк
не нараховувати та не виплачувати.
Пропозицiї до порядку денного не подавалися, позачерговi загальнi збори у звiтному роцi
не склакалися та не проводилися.
6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось, про це зазначається
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось
ІІ. Основні показники
фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
465297
8315
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
5779
5779
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
2501
Грошові кошти та їх еквіваленти
7
Власний капітал
47739
8261
Статутний капітал
8280
8280
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
39459
(19)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
417558
54
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків,
загальна
викуплені протягом звітного періоду номінальна
вартість
у відсотках від
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
паперів власних випусків протягом періоду

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА»

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський РИСТВО «УКРАЇНСЬКА ФІНАНкод та телефон емітента
СОВА МЕРЕЖА», 34295209, вул.
Північно-Сирецька, 1-3, м. Київ,
04136,Україна, 044-596-63-30
2. Дата розкриття повного тексту річної ін- 29.04.2015
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій www.ufn.com.ua
розміщено регулярну річну інформацію
Голова Правління 	Аушев А.А.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРСПЕЦРЕЗЕРВ»

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за
«УКРСПЕЦРЕЗЕРВ», код за ЄДРПОУ
ЄДРПОУ, місцезнахо- 31270731, 49044, м. Днiпропетровськ,
дження, міжміський код вул. Якова Самарського, буд. 2, офiс 205,
та телефон емітента
телефон: (056) 3732837
2. Дата розкриття
29.04.2015
повного тексту річної
інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки в
http://31270731.smida.gov.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
за ЄДРПОУ аудиторВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДНIПРОВСЬКА
ської фірми (П. І. Б.
АУДИТОРСЬКА ГРУПА», код за ЄДРПОУ
аудитора - фізичної
33612773
особи - підприємця),
якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
Товариство має єдиного акцiонера, тому згiдно
загальні збори (розділ вимог ст. 49 Закону України «Про акцiонернi
заповнюється у
товариства» повноваження загальних зборiв
випадку, якщо емітент товариства здiйснюються акцiонером
- акціонерне товариодноосiбно. Рішенням власника від 22.04.2014
ство)
р. були прийнятi наступнi рiшення: 1. Затверджено звiт Директора про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
у 2013 роцi. 2. Затверджено звiт Наглядової
ради Товариства за 2013 рiк. 3. Затверджено
звiт Ревiзора Товариства за 2013 рiк. 4.
Затверджено рiчний звiт, баланс та звiт про
фiнансовi результати Товариства за 2013 рiк. 5.
Затверджено порядок розподiлу прибутку по
результатах дiяльностi у 2013 роцi, а саме отриманий за результатами фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства прибуток
за 2013 рiк направити на погашення збиткiв
минулих рокiв.
6. Інформація про
За результатами звітного та попереднього років
дивіденди.
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники
фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
11770
13115
Основні засоби (за залишковою вартістю)
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
3507
3419
Грошові кошти та їх еквіваленти
7
2
Власний капітал
6154
8058
Статутний капітал
8537
8537
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-2383
-479
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1535
1040
Поточні зобов'язання і забезпечення
4081
4017
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-328.96 1497.58
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-328.96 1497.58
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
5788
5788
Цінні папери власних випусків, загальна номіналь0
0
викуплені протягом звітного
на вартість
у відсотках від
0
0
періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
Директор
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Хлус Валентина Володимирівна

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Компанiя
місцезнаходження, міжміський
Ензим», 00383320, Львівська
код та телефон емітента
область, 79014, мiсто Львiв, вулиця
Личакiвська, 232 032 298 98 02,
2. Дата розкриття повного
28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.enzym.lviv.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство "УКРIНПРО",
місцезнаходження, міжміський
32389148Київська, Печерський район,
код та телефон емітента
01023, м. Київ, площа Спортивна
0444940417,
2. Дата розкриття повного
27.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://32389148.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акцiонерне товариство
«Ханнер Iнвест»

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

Приватне акцiонерне товариство
"Ханнер Iнвест"
Код за ЄДРПОУ 32664972
01010, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, буд.
26
Тел. (044) 581-52-92
28.04.15

Сторінка відсутня

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА
місцезнаходження, міжміський
КАПІТАЛ", 20337279, провулок
код та телефон емітента
Киянівський, буд. 7А, місто Київ,
Шевченківський, 04053, (044)272-42-46
2. Дата розкриття повного
28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.altana-capital.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

№81, 29 квітня 2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФІНБАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 20041917
3. Місцезнаходження 65032 м. Одеса проспект Шевченка, 4А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0482 300-100 0482 300-111
5. Електронна поштова адреса: nsl@finbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.finbank.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ФІНБАНК» 24 квітня 2015
року (протокол № 57) було прийнято наступні рішення:
1. Припинити повноваження достроково Голови Наглядової ради Бурлаки Максима Володимировича - уповноваженого представника ФЕРТЕНОС
КОММЕРШЕЛ ЛТД. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Підстава та обґрунтування змін: заява про припинення повноважень та прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував 6 місяців.
Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних надана не була.
2. Припинити повноваження достроково члена Наглядової ради Лазарєвої Ольги Володимирівни - уповноваженого представника СЕВІСІДА
ТРЕЙДІНГ ЛТД. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Підстава та обґрунтування змін: прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. На посаді перебувала 6 місяців. Згода фізичної особи на розкриття
паспортних даних надана не була.
3. Припинити повноваження достроково члена Овдієнко Алексії Михайлівни - уповноваженого представника ЗЕВЕТРО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Підстава та обґрунтування змін: прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді
перебувала 6 місяців. Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних
надана не була.
4. Обрати строком на 3 (три) роки Головою Наглядової ради ПАТ «ФІНБАНК» Мамонтенко Олександра Борисовича. Розмір пакета акцій емітента, який належить Мамонтенко О.Б.: 9,9571%. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ
«ФІНБАНК». Посади, яка обіймала посадова особа протягом останніх п’яти
років: Президент ТОВ «Л.А.Р.К.», член Наглядової ради ПАТ «ФІНБАНК»,
Президент ТОВ «НЬЮЕНЕРДЖІ». Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних надана не була.
5. Обрати строком на 3 (три) роки Членом Наглядової ради ПАТ «ФІНБАНК» Баркова Сергія Васильовича. Розмір пакета акцій емітента, який
належить Баркову С.В.: 9,9571% Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНБАНК».
Посади, яка обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: Голова Правління ВАТ «Пресмаш». Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних надана не була.
6. Обрати строком на 3 (три) роки Членом Наглядової ради Поправку
Дмитра Юрійовича. Розмір пакета акцій емітента, який належить Поправка
Д.Ю.: 1,2831%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНБАНК». Посади, яка обіймала
посадова особа протягом останніх п’яти років: заступник начальника юридичної служби Одеського головного територіального управління, начальник юридичної служби, начальник юридичного відділу, начальник юридич-

ного управління ПАТ «ФІНБАНК». Згода фізичної особи на розкриття
паспортних даних надана не була.
7. Обрати строком на 3 (три) роки Членом Наглядової ради Лазарєву
Ольгу Володимирівну. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ФІНБАНК». Посади, яка обіймала посадова особа протягом останніх
п’яти років: директор ТОВ «Софоклеус і партнери консалтінг». Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних надана не була.
8. Обрати строком на 3 (три) роки Членом Наглядової ради Овдієнко
Алексію Михайлівну. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ФІНБАНК». Посади, яка обіймала посадова особа протягом останніх
п’яти років: адвокат ТОВ «Софоклеус і партнери консалтінг». Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних надана не була.
9. Достроково припинити повноваження та звільнити з посади Голови
Ревізійної комісії фізичну особу Баркову Олену Валентинівну. Часткою в
статутному капіталі емітента не володіє. Підстава та обґрунтування змін:
вибуття зі складу акціонерів та прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. На посаді перебувала 9 років 9 місяців. Згода фізичної особи на
розкриття паспортних даних надана не була.
10. Достроково припинити повноваження та звільнити з посади Члена Ревізійної комісії Бойко Валерію Володимирівну. Розмір пакета акцій емітента,
який належить Бойко В.В.: 1,9905%. Підстава та обґрунтування змін: прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала 1 рік 5 місяців.
Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних надана не була.
11. Достроково припинити повноваження та звільнити з посади Батутіну
Світлану Миколаївну – представника ТОВ «ОСНОВА». Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Підстава та обґрунтування змін: вибуття зі
складу акціонерів та прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На посаді перебувала 9 років 9 місяців. Згода фізичної особи на розкриття
паспортних даних надана не була.
12. Обрати строком на 5 (п’ять) років Головою Ревізійної комісії Бойко
Валерію Вадимівну. Розмір пакета акцій емітента, який належить Бойко
В.В.: 1,9905%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНБАНК». Посади, яка обіймала
посадова особа протягом останніх п’яти років: Директор департаменту фінансування та консолідації ТОВ «ВЕРТЕКС ЮНАЙТЕД», член ревізійної
комісії ПАТ «ФІНБАНК». Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних надана не була.
13. Обрати строком на 5 (п’ять) років членом Ревізійної комісії Рєзнікову
Наталію Віталіївну. Розмір пакета акцій емітента, який належить Рєзніковій
Н.В.: 1,9757%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНБАНК». Посади, яка обіймала
посадова особа протягом останніх п’яти років: фінансовий директор ТОВ
«Л.А.Р.К». Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних надана не
була.
14. Обрати строком на 5 (п’ять) років членом Ревізійної комісії Павленко
Ольгу Леонідівну. Розмір пакета акцій емітента, який належить Павленко
О.Л.: 1,5181%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНБАНК». Посади, яка обіймала
посадова особа протягом останніх п’яти років: помічник аудитора ТОВ «Аудиторська компанія «Сінергія», директор ТОВ «Фіорандо-Інвест». Згода
фізичної особи на розкриття паспортних даних надана не була.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Т.в.о. Голови Правління 	Л.С. Зотєєва

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛОВНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАВОДIВ
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ПРОДОВОЛЬЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента; ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГОЛОВНИЙ
IНСТИТУТ
ПРОЕКТУВАННЯ
ЗАВОДIВ
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ПРОДОВОЛЬЧОГО МАШИНОБУДУ-

ВАННЯ», 00239089, бул. Лесi Українки,26, м. Київ, Печерський, Київська
область, 01133, Україна, 044 285-47-14
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії; 28.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію; www. 00239089.smida.gov.ua
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор 		Крисальний Ю.Б. 28.04.2015р
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 29 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОУМВОРЛД»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ,
«ХОУМВОРЛД», 35645397, вул. Червомісцезнаходження, міжміський ноармійська, буд. 114, м. Київ, Голосіївкод та телефон емітента
ський, 03150, (044) 581-52-91
2. Дата розкриття повного
28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://35645397.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА
(П.І.Б. аудитора – фізичної
ФІРМА «МАКСИМУМ», 37726300
особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про
загальні
збори
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Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 24.04.2014
року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту
Загальних Зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів
акціонерів.
3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт і висновки Ревізора стосовно фінансової звітності
Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2013
рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за
2013 рік.
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ: ЕРІКА ЄВГЕНА ВАЛЕРІЙОВИЧА, який запропонував обрати Головою Лічильної комісії – ЄРМОЛЕНКО
КАТЕРИНУ ВОЛОДИМИРІВНУ та визначити наступний
регламент роботи Зборів: час для виступу доповідача з
питання порядку денного – 15 хвилин; час для обговорення
питання порядку денного та голосування – 15 хвилин.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Обрати Головою Лічильної комісії ЄРМОЛЕНКО
КАТЕРИНУ ВОЛОДИМИРІВНУ.
1.2. Визначити наступний регламент роботи Зборів:
- час для виступу доповідача з питання порядку денного
– 15 хвилин,
- час для обговорення питання порядку денного та
голосування – 15 хвилин.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ: ЕРІКА ЄВГЕНА ВАЛЕРІЙОВИЧА, який запропонував обрати Головою Зборів – БОЙКА ЮРІЯ, Секретарем
– ЕРІКА ЄВГЕНА ВАЛЕРІЙОВИЧА.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Обрати Головою Зборів БОЙКА ЮРІЯ.
2.2. Обрати Секретарем Зборів ЕРІКА ЄВГЕНА ВАЛЕРІЙОВИЧА.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ: БОЙКА ЮРІЯ, який запропонував Затвердити
Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік.
УХВАЛИЛИ:
3. Затвердити Звіт Директора про підсумки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2013 рік.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ: БОЙКА ЮРІЯ, який запропонував Затвердити
Звіт і висновки Ревізора стосовно фінансової звітності
Товариства за 2013 рік.
УХВАЛИЛИ:
4. Затвердити Звіт і висновки Ревізора стосовно фінансової
звітності Товариства за 2013 рік.
ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ: БОЙКА ЮРІЯ, який запропонував затвердити
результати діяльності та фінансову звітність Товариства за
2013 рік.; затвердити Звіт і висновки Голови Наглядової
Ради стосовно діяльності Товариства за 2013 рік.

УХВАЛИЛИ:
5.1. Затвердити результати діяльності Товариства за 2013
рік.
5.2. Затвердити фінансову звітність Товариства
за 2013 рік.
5.3. Затвердити Звіт і висновки Голови Наглядової Ради
стосовно діяльності Товариства за 2013 рік.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ: БОЙКА ЮРІЯ, який запропонував чистий
прибуток Товариства в сумі 7000,00 гривень, отриманий в
2013 році залишити нерозподіленим.
УХВАЛИЛИ:
6. Чистий прибуток Товариства в сумі 7000,00 гривень,
отриманий в 2013 році залишити нерозподіленим.
5. Інформа- Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення:
ція про
24.01.2014 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості
голосів. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
загальні
1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів, Лічильної
збори
комісії та затвердження регламенту роботи Зборів.
2. Про зміну місцезнаходження Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства.
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ: Директора Товариства ЕРІКА ЄВГЕНА
ВАЛЕРІЙОВИЧА, який повідомив учасників
Зборів про необхідність обрання Голови
та Секретаря Зборів, Лічильної комісії та затвердження
регламенту зборів та запропонував обрати Головою та
Секретарем Зборів Харківську Т.В. та Еріка Є.В. відповідно,
Головою Лічильної комісії – Єрмоленко К.В та визначити
наступний регламент роботи Зборів: час для виступу
доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; час для
обговорення питання порядку денного та голосування –
15 хвилин.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Обрати Головою Зборів – ХАРКІВСЬКУ ТЕТЯНУ
ВОЛОДИМИРІВНУ.
1.2. Обрати Секретарем Зборів – ЕРІКА ЄВГЕНА
ВАЛЕРІЙОВИЧА.
1.3. Обрати Лічильну комісію у складі Голови Лічильної
комісії – ЄРМОЛЕНКО КАТЕРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ.
1.4. Визначити наступний регламент роботи Зборів:
- час для виступу доповідача з питання порядку денного
– 15 хвилин,
- час для обговорення питання порядку денного та
голосування – 15 хвилин.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів ХАРКІВСЬКУ ТЕТЯНУ
ВОЛОДИМИРІВНУ, яка доповіла про необхідність змінити
місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
УХВАЛИЛИ:
2.1. Змінити місцезнаходження Товариства
з Україна, 03083, місто Київ, проспект Науки, буд. 63 на
Україна, 03039, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18,
літ. «А».
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів ХАРКІВСЬКУ ТЕТЯНУ
ВОЛОДИМИРІВНУ, яка доповіла про необхідність внести
зміни до Статуту Товариства, пов’язані зі зміною
місцезнаходження Товариства, шляхом викладення Статуту
у новій редакції.
УХВАЛИЛИ:
3.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані зі зміною
місцезнаходження Товариства, шляхом викладення Статуту
Товариства у новій редакції.
3.2. Затвердити нову редакцію Статуту.
3.3. Призначити Директора Товариства Еріка Євгена
Валерійовича відповідальною особою за державну
реєстрацію нової редакції Статуту Товариства та
уповноважити його за власним розсудом визначати осіб, які
будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією нової
редакції Статуту Товариства.
Пропозиції до переліку питань порядку денного подавала
Наглядова рада Товариства. Позачергові загальні збори
Товариства скликались Наглядовою радою з власної
ініціативи.
6. Інформація про дивіденди.
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За результатами
звітного періоду

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

За результатами
періоду, що передував
звітному
за
за
за
за привілейопрости- привіле- простиваними
ми
йованими ми акціакціями
акціяакціями
ями
ми

За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
926506
251278
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЕОПОЛIС"

32093866
65003, м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, буд. 72
4. Міжміський код, телефон та (0482) 34-10-22 (0482) 34-10-22
факс
5. Електронна поштова
32093866@emitent.net.ua
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
www.32093866.smida.gov.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЕОПОЛIС»

Основні засоби (за залишковою вартістю)
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
49
169
Грошові кошти та їх еквіваленти
2
16
Власний капітал
926403
251271
Статутний капітал
251263
251263
Нерозподілений прибуток (непокритий
675140
8
збиток)
Довгострокові зобов'язання і
100
0
забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
3
7
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0,67
0
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0,67
0
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих
1005051200 1005051200
акцій (шт.)
Цінні папери власних
загальна номіналь0
0
випусків, викуплені
на вартість
0
0
протягом звітного періоду у відсотках
від статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
25 квiтня 2015 року. Припинено з 25.04.2015 р. повноваження Ревiзора Товариства Скiби Вiктора Анатолiйовича (Паспорт АК 380987 Бабушкiнським
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 17.11.1998р.) на пiдставi
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2015 р. (Протокол 1/2015).
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 23.04.2013
року.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЕОПОЛIС»
25 квiтня 2015 року. Обрано на посаду Ревiзора Товариства Кривов’яз
Сергiя Миколайовича (паспорт АК 119065 Амур-Нижньоднiпровським РВ
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 25.03.1998 р.) на пiдставi
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2015 р. (Протокол 1/2015).
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено – 3
роки. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:
Комерцiйний банк, Головний експерт.
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
Магдесян Тамара Єрвандiвна
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
27.04.2015
(дата)

Публічне акціонерне товариство
«Баштанський сирзавод»
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 «Баштанський сирзавод» 2. Код за ЄДРПОУ: 00446500 3. Місцезнаходження:
56100 Миколаївська область, Баштанський район, місто Баштанка вулиця
Заводська, будинок 4 4. Міжміський код, телефон та факс: (05158) 21-84-3
(05158) 21-08-9 5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.
com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://milkalliance.com.ua/entr_
bashtanka-info.php 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Правлінням Товариства (Наказ
Пiдприємства № 113-к вiд 24.04.2015 року) 24.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Заяви про звiльнення за власним
бажанням. Посадова особа Савчук Валентина Григорiвна (паспорт: серія ЕО номер 477615 виданий 09.01.1998 р. Баштанським РУ УМВС
України в Миколаївськiй областi), яка займала посаду Головний бухгал-

тер, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа
перебувала на посаді: з 25/03/2011 р. Рішення про призначення прийнято Правлінням Товариства (Наказ Пiдприємства № 119к вiд 24.04.2015 )
24.04.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Заяви
про переведення на роботу в.о. Головного бухгалтера. Посадова особа
Лиходiй Свiтлана Iванiвна (паспорт: серія ЕО номер 883436 виданий
25.12.2000 р. Баштанським РВ УМВС України в Миколаївськiй областi),
призначена на посаду в.о. Головний бухгалтер. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: перший заступник Головного
бухгалтера ПАТ «Баштанський сирзавод». Розмір пакета акцій емітента,
які належать цій особі: 0 акцій.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.Голова Правлiння Косяченко Сергiй Олександрович
М.П.(підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне това
емітента

II. Текст повідомлення
Звiльнено з посади(припинено повноваження) Голови Наглядової Ради
Лазорка Олександра Iвановича (паспорт серiї АС № 163912 виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi 26.03.1997 року). Не володiє
часткою у статутному капiталi емiтента. Строк, протягом якого перебував
на посадi, становить 4 роки .
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято на рiчних загальних
зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя
«Трансмагiстраль» (протокол №18 вiд 27.04.15р.)
Звiльнено з посади(припинено повноваження) Члена Наглядової Ради
Овода Володимира Степановича (паспорт серiї МС № 227501 виданий Гусятинським РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 24.12.1997 року).
Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Строк, протягом якого
перебував на посадi, становить 4 роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято на рiчних загальних
зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя
«Трансмагiстраль» (протокол №18 вiд 27.04.15р.)
Звiльнено з посади (припинено повноваження)Члена Наглядової Ради
Яковлєву Ольгу Михайлiвну (паспорт серiя КН №227831 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй областi 16.10.1996 року).
Володiє часткою у статутному капiталi, яка складає 92 (акцiй) голосiв, що
вiдповiдає 0,0131% статутного капiталу ПАТ «СК «Трансмагiстраль».
Строк, протягом якого перебував на посадi, становить 4 роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято на рiчних загальних
зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя
«Трансмагiстраль» (протокол №18 вiд 27.04.15р.)
Обрано (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду Голови
Наглядової Ради Лазорка Олександра Iвановича (паспорт серiї АС № 163912

Виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi 26.03.1997 року).
Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Пiдстава рiшення – обрано на рiчних загальних зборах акцiонерiв товариства вiд 27.04.2015
року(протокол №18 вiд 27.04.15р.). Строк, на який призначено посадову особу, становить 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом
своєї дiяльностi:Голова Правлiння ПАТ «Укртранснафта» . Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду Члена Наглядової Ради Овода Володимира Степановича (паспорт серiї МС № 227501,
виданий Гусятинським РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 24.12.1997
року). Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Пiдстава рiшення
– обрано на рiчних загальних зборах акцiонерiв товариства вiд 27.04.2015
року(протокол № 18 вiд 27.04.2015 року). Строк, на який призначено посадову особу, становить 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi:Член Правлiння ПАТ «Укртранснафта» . Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду Члена
Наглядової Ради Яковлєву Ольгу Михайлiвну (паспорт серiя КН №227831
виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй областi
16.10.1996 року). Володiє часткою у статутному капiталi, яка складає 92
(акцiй) голосiв, що вiдповiдає 0,0131% статутного капiталу ПАТ «СК
«Трансмагiстраль». Пiдстава рiшення – обрано на рiчних загальних зборах
акцiонерiв товариства вiд 27.04.2015 року(протокол №18 вiд 27.04.15р.).
Строк, на який призначено посадову особу, становить 3 роки. Iншi посади,
якi обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi: голова об’єднаної
профспiлкової органiзацiї ВАТ «Укртранснафта».
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано на посаду Члена Наглядової Ради Хвостенко Дар’ю Леонiдiвну (паспорт серiя МЕ 178477, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
21.11.2002 року). Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Обрано на
посаду за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.04.2015
року(протокол №18 вiд 27.04.15р.). Строк, на який призначено посадову особу,
становить 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом
своєї дiяльностi: помiчник голови правлiння ПАТ «Укртранснафта».
Обрано на посаду Члена Наглядової Ради Ошуркевич Андрiя Ярославовича
(паспорт серiї АС 108201 виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй
областi 07.08.1996 року). Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.
Пiдстава рiшення – обрано на рiчних загальних зборах акцiонерiв товариства
вiд 27.04.2015 року(протокол № 18 вiд 27.04.2015 року).. Строк, на який призначено посадову особу, становить 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi:Член Правлiння ПАТ «Укртранснафта». Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Василенко Свiтлана Анатолiївна
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
28.04.2015
(дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

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

риство "Страхова компа
нiя "Трансмагiстраль"

31630408
01133, мiсто Київ, Кутузова, 18/7
044-286-00-71(72,73)
044-286-00-71(72,73)
office@magistral.kiev.ua
http://transmagistral.com.ua

Зміна складу посадових осіб емітента

Приватне акцiонерне
товариство "Бердянський машинобудiвний
завод", код 32954692, 87400,

Донецька область, Першотравневий район, смт. Мангуш, вул. Мурзи, буд. 16, к. 6,
тел. (06297) 23919, (06153) 45970
2. Дата розкриття повного 28.04.2015р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
bmz.pat.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
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1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміський код та телефон
емітента

Приватне акцiонерне
товариство "Азовський машинобудiвний
завод", код 32954671, 87400,
Донецька область,
Першотравневий район, смт. Мангуш,
вул. Мурзи, буд. 16, к. 6,
тел. (06297) 23919, факс. (06153) 45970
28.04.2015р.

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі amz.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Слов’янський завод високовольтних ізоляторів»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публічне акціонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Слов’янський завод
місцезнаходження,
високовольтних ізоляторів», код за
міжміський код та телефон ЄДРПОУ 00214652, Україна, 84105,
емітента
Донецька область, м. Слов’янськ,
вул. Краматорська, 79,
Тел. (0626) 66-80-16, (06262) 3-43-32
2. Дата розкриття повного
29.04.2015р
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки
www.szvi.com.ua
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ аудиторської фірми Аудиторська фірма «АленАудит», код за
(П.І.Б. аудитора - фізичної
ЄДРПОУ 35281710
особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні Чергові загальні збори акціонерів ПАТ
збори (розділ заповнюється «СЗВІ» у звітному 2014 році не проводиу випадку, якщо емітент - ак- лись у зв’язку з проведенням з квітня 2014р
ціонерне товариство).
за місцем розташування емітента АТО.
Зазначається інформація
На дату формування річного звіту, чергові
про проведення або
загальні збори за 2014 рік не проводились.
непроведення загальних
чергових та позачергових
зборів та у разі їх непроведення вказуються причини,
також зазначається перелік
питань, що розглядалися на
загальних зборах, особи, що
подавали пропозиції до
переліку питань порядку
денного, у разі проведення
позачергових зборів
зазначаються особа, що
ініціювала проведення
загальних зборів, результати
розгляду питань порядку
денного. У разі якщо
загальні збори не відбулися,
вказуються причини
6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось, про це зазначається
За результатами звітного
За
періоду
результатами
періоду, що передував звітному
за простими
за
за
за
акціями
привілейо- прости- привілейованими
ми
ваними
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
дивідендів, грн
Нараховані
дивіденди на одну
акцію, грн
Сума виплачених
дивідендів, грн
Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів

Опис

Рішення про виплату дивідендів за результатами звітного
періоду не приймалось у зв’язку з тим, що чергові загальні
збори за 2014 рік не проводились. За період, що передував
звітному чергові загальні збори не проводились з причини
розпочатої з квітня 2014р АТО за місцем розташування
емітента .

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених
форм)
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
21 973
29 510
Основні засоби (за залишковою вартістю)
5 156
9 378
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
15
961
Сумарна дебіторська заборгованість
16 104
17 757
Грошові кошти та їх еквіваленти
2
227
Власний капітал
9 601
16 814
Статутний капітал
20 096
20 096
Нерозподілений прибуток (непокритий
(11 903)
(5 203)
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
12 372
12 696
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (0,01795)
(0,03971)
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну (0,01795)
(0,03971)
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
401918800 401918800
Цінні папери власних
загальна номіналь0
0
випусків, викуплені
на вартість
0
0
протягом звітного періоду у відсотках
від статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Усього зобов’язань
Кошти банків
Кошти клієнтів
Усього власного капіталу та частка меншості
Статутний капітал
Чистий прибуток/(збиток)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію (грн)
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Виробничі запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента
1. Загальнi вiдомостi

1.1. Повне найменування емiтента: Публiчне акцiонерне
товариство «Завод «ТОЧМАШ»

1.2. Органiзацiйно-правова форма: Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ емiтента: 19277566
1.4. Мiсцезнаходження емiтента: 08401, Київська обл., м. ПереяславХмельницький, вул. Петропавловська, 34
1.5. Мiжмiський код, телефон та факс емiтента: (04567) 5-38-93; факс:
(04567) 5-38-87
1.6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua
1.7. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується емiтентом для розкриття iнформацiї: www.tochmash.com.ua
1.8. Вид iнформацiї: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб
емiтента.
2. Текст повiдомлення:
1. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» 22.04.2015 р.
прийнятi наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
переобрано: Бояршина Миколу Iвановича, на посаду члена Наглядової ради, термiном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцiй у статутному капiталi 0,143%. Протягом
останнiх п’яти рокiв обiймав посади: члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. На засiданнi Наглядової ради 22.04.2015 р. Бояршина Миколу
Iвановича обрано Головою Наглядової ради.
переобрано: Артазея Андрiя Iвановича, на посаду члена Наглядової
ради, термiном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцiй у статутному капiталi вiдсутня. Протягом останнiх
п’яти рокiв обiймав посади: члена Наглядової ради, Голови Наглядової
ради, Генерального директора. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
переобрано: Валiєва Сергiя Робертовича, на посаду члена Наглядової
ради, термiном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Частка акцiй у статутному капiталi вiдсутня. Протягом останнiх п’яти
рокiв обiймав посади: члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради, директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
2. Наглядовою радою ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» 22.04.2015 р. прийнятi
наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
подовжено термiн повноважень: Артазея Василя Iвановича, на
посадi Голови Правлiння, строком на три роки. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Частка акцiй у статутному капiталi вiдсутня.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
припинено повноваження: Макаркiна Сергiя Миколайовича, на
посадi заступника Голови Правлiння, у зв’язку з закiнченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка
акцiй у статутному капiталi вiдсутня. Перебував на посадi з 2009 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
призначено: Григор’єва Марка Володимировича, на посаду заступника Голови Правлiння, строком на три роки. Особу призначено в зв'язку з
припиненням повноважень попередньої посадової особи. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцiй у статутному
капiталi вiдсутня. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади:директора,
виконуючого обов’язки директора. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
3. Пiдпис
3.1. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї,
що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть
згiдно з законодавством. Голова Правлiння В.I. Артазей. 22.04.2015 р.
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств,
які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне то
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженвариство "Меліоратор",
ня, міжміський код та телефон
01037229Київська, Києво - Святошинемітента
ський, 08292, місто Буча, вул. Чкалова,
б.1 0459725462,
2. Дата розкриття повного тексту 29.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
stockmarket.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Голова правління
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ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство
«Мостобудівне управління - 3»
2. Код за ЄДРПОУ
03449887
3. Місцезнаходження
м. Київ, ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА,
будинок 5-Б, квартира 88
4. Міжміський код, телефон та факс 0442593969
5. Електронна поштова адреса
ZATMBU3@ua.fm
mbu@aspectgroup.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осiб
емiтента
II. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах
акціонерів емітента 24.04.2015р. ( протокол загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Мостобудівне управління — 3» № 24/4/2015 від 24.04.2015 року).
Посадова особа Онищук Володимир Іванович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження з моменту прийняття рішення, у зв’язку з прийняттям рішення про зміну складу Наглядової ради.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою
в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах
акціонерів емітента 24.04.2015р. ( протокол загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Мостобудівне управління — 3» № 24/4/2015 від 24.04.2015 року).
Посадова особа Лінник Володимир Володимирович, яка займала посаду
Член Наглядової ради, припинила повноваження з моменту прийняття
рішення, у зв’язку з прийняттям рішення про зміну складу Наглядової
ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах
акціонерів емітента 24.04.2015р. ( протокол загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Мостобудівне управління — 3» № 24/4/2015 від 24.04.2015 року).
Посадова особа Крюк Максим Сергійович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження з моменту прийняття рішення, у
зв’язку з прийняттям рішення про зміну складу Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на
посаді: 2 роки.
Рішення про обрання Лінника Володимира Володимировича членом
Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів емітента
24.04.2015 р. (протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Мостобудівне
управління — 3» № 24/4/2015 від 24.04.2015 р.). Часткою в статутному
капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Вступ до
повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ «Мостобудівне управління —
3» член Наглядової ради (3 роки).
Рішення про обрання Крюка Максима Сергійовича членом Наглядової
ради прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 24.04.2015 р. (протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Мостобудівне управління — 3»
№ 24/4/2015 від 24.04.2015 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Вступ до повноважень з моменту
прийняття рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти
років: ПрАТ «Мостобудівне управління — 3» член Наглядової ради (2 роки).
Рішення про обрання Пляс Наталію Володимирівну членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 24.04.2015 р.
(протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Мостобудівне управління —
3» № 24/4/2015 від 24.04.2015 р.). Часткою в статутному капіталі емітента
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Вступ до повноважень з
моменту прийняття рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх п'яти років: ПрАТ «Мостобудівне управління — 3» (8 років).
III. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Директор
ПрАТ «Мостобудівне управління — 3»		С.В. Крюк
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
публiчне акцiонерне товариство
«Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України»
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
публiчне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ, «Нацiональна акцiонерна компанiя
місцезнаходження,
«Нафтогаз України», 20077720;
міжміський код та телефон м. Київ , 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницькоемітента
го, 6;
(044) 586-38-24
2. Дата розкриття повного 30.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
http://www.naftogaz.com/files/emitent_
мережі Інтернет, на якій
zvity/2014.htm
розміщено регулярну річну
інформацію
ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»,
4. Найменування, код за
25642478
ЄДРПОУ аудиторської
фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні Вiдповiдно до пункту 50 статуту Нацiональної
збори
акцiонерної компанiї «Нафтогаз України»,
затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 25.05.98 №747 «Про утворення
Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз
України», вищим органом управлiння
Компанiї є загальнi збори акцiонерiв.
У перiод до проведення перших загальних
зборiв акцiонерiв, якi скликаються пiсля
прийняття рiшення про приватизацiю пакета
акцiй Компанiї, повноваження вищого органу
управлiння Компанiї здiйснює
Мiненерговугілля в установленому законодавством порядку.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

товариство «ПАС І КО»

Приватне акціонерне

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 24727853
3. Місцезнаходження емітента: 01034, м. Київ, вул.Ярославів Вал, 30/18
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 4510008, 044 2201587
5. Електронна поштова адреса емітента: nataliiya@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.pasko.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
27.04.2015 року Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПАС І КО» (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від
27.04.2015 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- припинено повноваження члена Наглядової ради Богданова Сергія
Миколайовича ( паспорт СН №740817, 10.12.1998р., Дніпровським РУГУ
МВС України в.Києві) з 27.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів №1
від 27.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: 3 роки.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Іщенка Антона
Васильовича ( паспорт СН №295503, 17.09.1996р., Харківським РУГУ
МВС України в.Києві) з 27.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів №1
від 27.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: 3 роки.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Михайлова Пе-

6. Інформація про
дивіденди.

За результатами фiнансово-господарської
дiяльностi у 2013 i 2014 роках Компанiя
отримала збиток у розмiрi вiдповiдно
18,77 млрд.грн. i 85,04 млрд.грн.

II. Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.):
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
212169527 221804726
Основні засоби (за залишковою вартістю)
50566
64356
Довгострокові фінансові інвестиції
139650082 142556944
Запаси
22260716 26581528
Сумарна дебіторська заборгованість
11765325
13551804
Грошові кошти та їх еквіваленти
2290364
1343783
Власний капітал
118357347 105176445
Статутний капітал
55840905 49840905
Нерозподілений прибуток (непокритий
-51972788 31680500
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
26611562
14604299
Поточні зобов'язання і забезпечення
67200618 102023982
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -1581.1700 -376.5700
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну -1581.1700 -376.5700
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
53786110
49840085
Цінні папери власних загальна номінальна
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від статутного
протягом звітного
капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

тра Михайловича ( паспорт СН №978895, 09.02.2010р., ТУМ-2 Шевченківського РУГУ МВС України в.Києві) з 27.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів
акціонерів №1 від 27.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента
не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
- обрано членом Наглядової ради Богданова Сергія Миколайовича
( паспорт СН №740817, 10.12.1998р., Дніпровським РУГУ МВС України в.
Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних
зборів акціонерів №1 від 27.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі
емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0
грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх п'яти років: директор ТОВ «Північ Скло», член Наглядової ради
ПрАТ «ПАС І КО».
- обрано членом Наглядової ради Іщенка Антона Васильовича ( паспорт
СН №295503, 17.09.1996р., Харківським РУГУ МВС України в.Києві). Обрання
посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів
№1 від 27.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ «Північ», член Наглядової ради ПрАТ «ПАС І КО».
- обрано членом Наглядової ради Михайлова Петра Михайловича
( паспорт СН №978895, 09.02.2010р., ТУМ-2 Шевченківського РУГУ МВС
України в.Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу
загальних зборів акціонерів №1 від 27.04.2015 року. Часткою в статутному
капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій
особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: директор ВРБОМЖК «Будінтер», член Наглядової ради ПрАТ «ПАС І КО».
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Генеральний директор
О.В. Щербінін
27.04.2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Державне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
пiдприємство
міжміський код та телефон
«Одеська залiзниця»,
емітента
01071315, Одеська область, 65012,
м. Одеса, вул. Пантелеймонiвська,
буд.19 (048) 727-42-50
2. Дата розкриття повного тексту 29.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
odz.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив»,
аудиторської фірми (П. І. Б. аудито- 32635145
ра - фізичної особи - підприємця),
якою проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні збори (роз- Емітент не є акціонерним товариділ заповнюється у випадку, якщо емі- ством
тент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
17 846 331 15 463 273
Основні засоби (за залишковою вартістю)
12 104 085 12 215 399
Довгострокові фінансові інвестиції
11 926
11 926
Запаси
779 442
928 997
Сумарна дебіторська заборгованість
51 107
61 454
Грошові кошти та їх еквіваленти
70 928
9 247
Власний капітал
12 913 817 12 266 089
Статутний капітал
2 562 459
2 562 459
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4 855 237
4 181 096
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
3 023 417
1 969 880
Поточні зобов'язання і забезпечення
1 909 097
1 227 304
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- СТВО «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ»,
ня, міжміський код та телефон
код за ЄДРПОУ 21704113,
емітента
місцезнаходження: 03131, м. Київ,
Столичне шосе, 103, поверх 21,
тел. : +38 044 220-01-56, факс
+38 044 220-01-57
2. Дата розкриття повного тексту 27.04.2015 р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
21704113.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
(багатоканальний):

(044) 5864394
138

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік
емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

Публiчне акцi
онерне товариство «Велика Круча», 05267222,

ня, міжміський код та телефон емітента:

Україна Полтавська обл. Пирятинський р-н 37052 с.Велика Круча ,
(053) 58- 68-323
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.velykakrucha.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Полтавське
бюро судово-економiчної експертизи та аудиту», 23561178
5. Інформація про загальні збори
12.09.2014 проведено чергові загальні збори.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:1. Звiт директора про результати
фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2013 роцi. Затвердження рiчного звiту товариства i розподiлу прибутку за 2013р., та напрямки
використання прибутку в 2014 р. 2. Звiт Наглядової ради. 3. Звiт Ревiзiйної
комiсiї. 4. Рiзне.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. По всім
питанням порядку денного прийняті позитивні рішення. Позачергові загальні збори не скликались та не проводились.
6. Інформація про дивіденди
За пiдсумками роботи в 2014 роцi дивiденди не нараховувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
11431
11057
Основні засоби (за залишковою вартістю)
4434
4695
Довгострокові фінансові інвестиції
262
262
Запаси
794
566
Сумарна дебіторська заборгованість
3239
3066
Грошові кошти та їх еквіваленти
88
420
Власний капітал
10263
9850
Статутний капітал
489
489
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
71
848
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
586
472
Поточні зобов'язання і забезпечення
582
735
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,036
0,433
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1957807 1957807
Цінні папери власних загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від статутного
протягом звітного
капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Адорія»,
місцезнаходження, міжмісь34540024, Іллінська, буд. 12, оф. 313,
кий код та телефон емітента
м. Київ, Подільський, область, 04070,
Україна, 044 209 87 08, 209 87 08
2. Дата розкриття повного
28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://34540024.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛИБОР»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО «МЛИБОР», код за ЄДРПОУ
місцезнаходження, міжміський
14226133, вул.Елеваторна, буд.1,
код та телефон емітента
м. Чернігів, р-н. Новозаводський,
Чернiгiвська обл., 14026,
(0462)72-87-63
2. Дата розкриття повного тексту 24.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.mlybor.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
Товариство з обмеженою відповідальЄДРПОУ аудиторської фірми
ністю «РІАЛ АУДИТ», код за ЄДРПОУ
(П.І.Б. аудитора – фізичної особи 38013592
- підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 22.04.2014 року. Кворум
зборів: 75,93% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Обрання
лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря
Зборів.
2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2013
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту (річних фінансових результатів) Товариства
за 2013 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за
2013 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
14. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повноважень виконавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з
вчиненням Товариством таких правочинів.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо
яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом
одного року з дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення граничної сукупної вартості таких правочинів та надання повноважень
виконавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства
будь-яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з
вчиненням Товариством таких правочинів.
16. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положення
про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про
виконавчий орган Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:
позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
З усіх питань порядку денного рішення прийняті.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 31.10.2014 року.
Кворум зборів: 99,374% до загальної кількості голосів. Перелік питань,
що розглядалися на загальних зборах:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Обрання
лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря
Зборів.
2. Надання Товариству згоди на укладення із Публічним акціонерним
товариством «Альфа-Банк» кредитного договору/ кредитних договорів та/
або договору/договорів про відкриття кредитної лінії, договору/договорів
застави майна Товариства.
3. Надання Товариству згоди на укладення із Публічним акціонерним
товариством «Альфа-Банк» договору/договорів поруки, додаткової
угоди/додаткових угод до кредитного договору/кредитних договорів та
або до договору/договорів про відкриття кредитної лінії про заміну
позичальника (та/або боржника), договору/договорів про заміну
позичальника (та/або боржника) в зобов’язанні (переведення
боргу).
4. Затвердження договорів, укладених Товариством із Публічним
акціонерним товариством «Альфа-Банк».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:
Наглядова рада.
Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань порядку
денного крім питання №2 рішення прийняті.
По питанню №2 вирішили: Питання не розглядати, рішення не приймати.
6. Інформація про дивіденди. За звітний період дивіденди не виплачувались.
ІІ. Основні показники
фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
237247 112907
Основні засоби (за залишковою вартістю)
91158
84652
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
466
7475
Сумарна дебіторська заборгованість
143714
20712
Грошові кошти та їх еквіваленти
1850
2
Власний капітал
39932
60553
Статутний капітал
27082
27082
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-2131
20789
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
169123
9668
Поточні зобов'язання і забезпечення
28192
42686
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-107
-23,68
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-107
-23,68
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
223820 223820
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
протягом звітного періоду у відсотках від статутного
0
0
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Публічне акціонерне товариство «Піонтекс»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Публічне акціонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «Піонтекс», код за ЄДРПОУ
міжміський код та телефон емітента 01878348, вул.Марко Вовчок, 12/14,
м.Київ, 04073, (044) 468-84-61
2. Дата розкриття повного тексту
24.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування,
код за ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П.І.Б. аудитора –
фізичної особи - підприємця),
якою проведений аудит фінансової
звітності

www.pionteks.emit.com.ua

Аудиторська фірма ТОВ «Інтелект
- сервіс», код за ЄДРПОУ 30489017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 30.04.2014 року. Кворум
зборів: 87,9% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013
рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства за 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
11. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.
12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії
Товариства.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
17. Про прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного:
З усіх питань порядку денного крім питання №17 голосували:
«ЗА» - подані 7 штук бюлетенів, в яких визначено 312 154 (триста
дванадцять тисяч сто п’ятдесят чотири) голоси, що складає 100% від
кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль ) голосів, що
складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль ) голосів,
що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.
По питанню №17 голосували:
«ЗА» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль ) голосів, що складає
0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.
«ПРОТИ» - подані 6 бюлетенів, в яких визначено 312 133 (триста
дванадцять тисяч сто тридцять три) голосів, що складає 99,993% від
кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - подані 1 бюлетень, в яких визначено 21 (двадцять
один) голос, що складає 0,007% від кількості голосів, зареєстрованих для
участі в Зборах.
6. Інформація про дивіденди: за звітний період дивіденди не виплачувались.
ІІ. Основні показники
фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника

Період
попередній
3625
3252
2007
2009
0
0
34
146
1507
1020
77
77
3425
2964
178
178
3017
2556
47
32
153
256
1,3
1,85
1,3
1,85

звітний

Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
355120
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
випусків, викуплені
вартість
0
протягом звітного періоду у відсотках від статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
паперів власних випусків протягом періоду

355120
0
0
0

Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-металургійна компанія»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- «Українська гірничо-металургійна
ня, міжміський код та телефон
компанія», код за ЄДРПОУ
емітента
25412086, вул. Баренбойма, 1,
м. Київ, Голосiївський р-н., 01013,
Україна, (44) 206-72-53
2. Дата розкриття повного тексту річ- 28.04.2015
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
www.ugmk.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою відповіаудиторської фірми (П.І.Б.
дальністю «Аудиторська фірма
аудитора – фізичної особи - під«Максимум», код за ЄДРПОУ
приємця), якою проведений аудит 37726300
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 23.04.2014 року. Кворум зборів: 95% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про прийняття рішень з
питань порядку проведення Зборів Товариства. 2. Про прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік. 3.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Про затвердження висновків Ревізійної
комісії Товариства. 5. Про затвердження річного, у т.ч. фінансового, звіту Товариства за 2013 рік. 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік. 7.
Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства. 8. Про визначення
основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік. 9. Про прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій. 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів,
трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
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Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
пропозиції до порядку денного подавав Генеральний директор Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань порядку
денного рішення прийнято.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 11.12.2014 року.
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань,
що розглядалися на загальних зборах: 1.
Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства. 2.
Звіт Генерального директора про попередні результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 рік. 3. Про припинення
повноважень Генерального директора Товариства. 4. Про обрання
Генерального директора Товариства. 5. Про визначення основних
напрямів діяльності – затвердження бізнес-плана Товариства на 2015
рік. 6. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження
нової редакції Статуту Товариства. 7. Прийняття рішення про
вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких є майно
ринковою вартістю, що перевищує 25 відсотків вартості активів
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. 8. Про
внесення змін та затвердження нової редакції положення Миколаївської регіональної філії Товариства. 9. Про реорганізацію та припинення дочірнього підприємства Товариства, шляхом приєднання до
Товариства. 10. Про прийняття рішення про продаж Товариством
векселя ТОВ «Регіон». 11. Про прийняття рішення про придбання
Товариством цінних паперів Орган, що ініціював проведення позачергових загальних зборів – Наглядова рада. Особи, що подавали
пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до порядку
денного подавав акціонер TROTIO HOLDINGS LIMITED. Результати
розгляду питань порядку денного: з усіх питань порядку денного
рішення прийнято.
6. У звітному та попередніх роках товариство дивіденди не нараховувало
та не сплачувало.
ІІ. Основні показники
фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
1423719
1382397
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Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн)

166813
452954
395480
208044
78075
56975
22028
43936
8594
1358150
2,37

195753
466662
323103
176783
92483
10933
22028
-2156
3360
1368104
-1,28

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «КИЇВЦЕМЕНТ»,
місцезнаходження, міжміський
код за ЄДРПОУ 04880386, вул. Червонокод та телефон емітента
прапорана, 26, м. Київ, Голосiївський р-н,
03083, Україна, (044) 536-19-43
2. Дата розкриття повного
24.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://04880386.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські
ЄДРПОУ аудиторської фірми послуги», код за ЄДРПОУ 33306921
(П.І.Б. аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.02.2014 року.
Кворум зборів: 94,35% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
3. Про затвердження річного звіту Виконавчого органу Товариства за 2013 рік.
4. Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
звіту Виконавчого органу та звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку і збитків, отриманих Товариством у
2013 році.
8. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду ПАТ
«Київцемент».
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства та затвердження умов
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради від імені Товариства.
11. Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту
Товариства.
12. Про скасування Положення про Раду Директорів ПАТ «Київцемент»,
нова редакція якої затверджена рішенням річних загальних зборів акціонерів від 18 березня 2011 р., протокол № 19.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій допереліку питань порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати до складу лічильної комісії наступних осіб:
• Іщенко Наталію Вікторівну;• Джевагу Інну Олегівну;• Невеличко Ірину Вікторівну.
2. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
3. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2013 рік.
4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Річні звіти Наглядової ради, Виконавчого органу – Ради директорів та
Ревізійної комісії Товариства прийняти до відома та визнати роботу Наглядової ради, Виконавчого органу – Ради директорів та Ревізійної комісії
Товариства в 2013 році задовільною.
6. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік.
7. Не розподіляти прибуток у зв’язку з його відсутністю, а отримані
Товариством збитки за 2013 рік покрити за рахунок нерозподіленого
прибутку минулих років.
8. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства
та доручити Голові Зборів із Секретарем Зборів підписати Положення
про Наглядову Раду Товариства, викладене в новій редакції.

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих
акцій (шт.)
Цінні папери
загальна номінальна
власних випусків, вартість
викуплені
у відсотках від статутного
протягом звітного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп цінних паперів власних випусків
протягом періоду

2,37

-1,28

22028125 22028125
0

0

0

0

0

0

9. Затвердити припинення повноважень з 01 січня 2014 р. на підставі
заяв про добровільну відставку наступних членів Наглядової Ради
Товариства:
- громадянина Німеччини Лозе Крістіана Петера Отто (Lose Christian
Peter Otto);
- громадянина Німеччини Зоннабенда Фолькера (Sonnabend Volker);
Припинити достроково повноваження наступних членів Наглядової Ради
Товариства:
- громадянина Італії Зелано Паоло (Zelano Paolo);
- громадянина Німеччини Шульца Норберта (Schultz Norbert);
- громадянина Німеччини Каша Карла Хейнца Паула Річарда (Kasch Karl
Heinz Paul Richard).
10. Обрати до складу Наглядової Ради Товариства 3 (три) наступних
члена:
- Паоло Зелано (Paolo Zelano) – Голова Наглядової Ради Товариства;
- Дудзяний Сергій Ігорович – Заступник Голови Наглядової Ради
Товариства;
- Д-р Плак Хейко Отто (Dr. Plack Heiko Otto) – Член Наглядової Ради
Товариства;
Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з
Членами Наглядової Ради Товариства, в редакції, що додається до цього
протоколу річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. Не сплачувати
Членам Наглядової Ради Товариства будь-яку винагороду за здійснення
ними повноважень Членів Наглядової Ради Товариства. Уповноважити
Голову Зборів Товариства пана Корнієнко С.В. підписати цивільноправові договори з обраними Членами Наглядової Ради Товариства від
імені Товариства.
11. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Київцемент» та доручити
Голові Зборів разом із Секретарем Зборів підписати Статут Товариства,
нова редакція якого затверджена рішенням акціонерів на цих Зборах.
Доручити Генеральному директору особисто або через
уповноваженого(их) представника(ів) здійснити державну реєстрацію
Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, протягом одного
місяця з дня проведення цих Зборів.
12. Скасувати Положення про Раду Директорів ПАТ «Київцемент», нова
редакція якої затверджена рішенням річних загальних зборів акціонерів
від 18 березня 2011 р., протокол № 19.
З усіх питань порядку рішення прийнято.
6. Інформація про дивіденди: за звітний період дивіденди не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звіт- поперений
дній
Усього активів
10405 14628
Основні засоби (за залишковою вартістю)
6570 6267
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
306
1439
Сумарна дебіторська заборгованість
1969 4016
Грошові кошти та їх еквіваленти
548
1810
Власний капітал
155
343
Статутний капітал
278
278
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-123
65
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
899
211
Поточні зобов'язання і забезпечення
9351 14074
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
-2,03 -14,6
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
-2,03 -14,6
акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
92512 92512
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені протягом вартість
у відсотках від статутного
0
0
звітного періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «ПРІОКОМ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«ПРІОКОМ»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 30635929
3. Місцезнаходження емітента: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька,
буд.17 літ.Д
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 4289898, 044
4289898
5. Електронна поштова адреса емітента: julia_matata@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.priocom.com/ru/about/
investor
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
24.04.2015 року Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРІОКОМ» (Протокол загальних зборів акціонерів від
24.04.2015 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- припинено повноваження Голови правління Міколюк Оксани Василівни (паспорт МА№488745, 28.05.1998р., Ковпаківським РВ СМУ УМВС
України в Сумській обл.) з 24.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів
від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: з 31.07.2013р.
- припинено повноваження члена правління Антоненко Наталії Василівни (паспорт СО № 816114, 02.07.2002р., Святошинським РУГУ МВС
України в м.Києві ) з 24.04.2015 року. Припинення повноважень посадової
особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від
24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років.
- припинено повноваження члена правління Рогатюк Тамари Павлівни (паспорт СН № 488502, 27.05.1997р., Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві) з 24.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи
виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015
року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
- припинено повноваження Голови Наглядової ради Шидловського
Вала (паспорт P №058651565, 14.12.2006р., орган видачі: Держдепартамент Сполучених Штатів Америки) з 24.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів
акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не
володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Зіміної Світлани
Олександрівни ( паспорт СН №198137, 31.05.1996р., Московським РУ ГУ
МВС України в м. Києві) з 24.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від
24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.
- обрано Головою правління Міколюк Оксану Василівну (паспорт
МА№488745, 28.05.1998р., Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл.). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: технічний директор Північної філії ПрАТ «ФарлепІнвест», голова правління ПрАТ «ПРІОКОМ».
- обрано членом правління Тарасенка Ігоря Володимировича (паспорт СО № 921368, 12.11.2002р., Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.
Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних
зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі
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емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор Філії «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ«УКРТЕЛЕКОМ».
- обрано членом правління Головатюк Наталію Петрівну (паспорт СН
№ 268883, 23.08.1996р., Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Обрання
посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано
особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
головний бухгалтер, Філія «Дирекція розвитку інфраструктури»
ПАТ«УКРТЕЛЕКОМ».
- обрано членом правління Матату Юлію Миколаївну (паспорт
ТТ№103300, 23.02.2012р., Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві).
Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів
акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не
володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який
обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: провідний юрисконсульт ПАТ ДМЗ «Експеримент».
- обрано членом правління Мележика Андрія Миколайовича (паспорт
ЕО № 321235, 15.07.1997р., Южноукраїнським МВ У МВС України в Миколаївській області). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному
капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій
особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: начальник служби розвитку первинної мережі, ПАТ«УКРТЕЛЕКОМ».
- обрано членом правління Макарчука Олександра Олександровича
(паспорт СН №247225, 18.06.1996р., Залізничним РУ ГУ МВС України в
м.Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі
емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: керівник відділу інформаційних технологій,
ТОВ «КАН».
- обрано членом правління Рогатюк Тамару Павлівну (паспорт СН
№488502, 27.05.1997р., Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів
акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не
володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який
обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: керівник відділу по роботі з персоналом, ПрАТ «ПРІОКОМ».
- обрано Головою Наглядової ради Шидловського Вала (паспорт P
№058651565, 14.12.2006р., орган видачі: Держдепартамент Сполучених
Штатів Америки). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу
загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій
особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ «ПРІОКОМ».
- обрано членом Наглядової ради Зіміна Євгена Ігоровича (паспорт
СН №239715, 10.08.1996р., Московським РУГУ МВС України в м.Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів
акціонерів від 24.04.2015 року. Володіє часткою в статутному капіталі
емiтента: 0,43%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:
61800 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора з розвитку ТОВ «Укр.пей».
- обрано членом Наглядової ради Руденко Марію Олександрівну
(паспорт СН № 086287, 28.03.1996р., Харківським РУГУ МВС України в
м.Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі
емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0
грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх п'яти років: фінансовий директор, ПрАТ «ПРІОКОМ».
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Голова правління
О.В. Міколюк
27.04.2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Софія»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Публічне акціонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «Софія», код за ЄДРПОУ
міжміський код та телефон емітента 04594605, бульв. Незалежності, 16,
м.Бровари, Київська обл., 07400,
(04594)51445
2. Дата розкриття повного тексту
24.04.2015
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.sophia.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Товариство з обмеженою відповіаудиторської фірми (П.І.Б. аудитора дальністю «Аудиторська фірма
– фізичної особи - підприємця),
«Регістр», , код за ЄДРПОУ
якою проведений аудит фінансової 21647622
звітності
5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата
проведення: 24.04.2014 року. Кворум зборів: 89,5% до загальної кількості
голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2.Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства за 2013 р.
5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
Товариства за 2013 рік.
6.Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8.Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. 1.1.Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
- голова комісії – Довгій Віру Іванівну; - член комісії – Ткачук Тетяну
Григорівну;
- член комісії – Єврахову Світлану Михайлівну,- член комісії – Бабич
Миколу Дмитровича
2.1.Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
2.1.1.згідно п.6 ст.42 закону України «Про акціонерні товариства» на
Зборах не можуть приймати рішення з питань,не включених до порядку
денного;
2.1.2.рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим
голосуванням за бюлетенями,технічні питання – підняттям бюлетенів
(або рук),якщо вони не створюють значних суперечок;

2.1.3.встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку
денного Зборів: заслухати доповідь,заслухати бажаючих
виступити,заслухати відповіді на заяви,питання,пропозиції,що надійшли
до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду
першого,другого та решти питань порядку денного провести підрахунок
голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку денного;
2.1.4.заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень прийматимуться на зборах у письмовій формі; 2.1.5.доповідь по питанням порядку
денного Зборів – до 30 хв.; 2.1.6.виступи по питанням порядку денного
Зборів – до 3 хв., повторні виступи – до 2 хв.
3.1.Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік,що додається.
4.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік, що додається.
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, що
додається.
6.1. Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс
Товариства за 2013 рік, що додаються.
7.1.Розподіл прибутку не проводити у зв»язку з збитковістю діяльності
Товариства за 2013 рік.
8.1.Дивіденди не виплачувати,у зв’язку із збитковістю діяльності
Товариства за 2013 рік.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято.
6. Інформація про дивіденди: за звітний період дивіденди не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
15717
16535
Основні засоби (за залишковою вартістю)
4579
6280
Довгострокові фінансові інвестиції
24
24
Запаси
6198
6433
Сумарна дебіторська заборгованість
2452
2638
Грошові кошти та їх еквіваленти
1403
196
Власний капітал
11417
12636
Статутний капітал
1817
1817
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-3495
-2278
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
128
Поточні зобов'язання і забезпечення
4300
3771
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
- 0,24
-0,14
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
- 0,24
-0,14
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
5190000
5190000
Цінні папери власних загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
протягом звітного
у відсотках від статутно0
0
періоду
го капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін0
0
них паперів власних випусків протягом періоду

Публiчне акцiонерне товариство “Унавське”
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Унавське",
емітента, код за ЄДРПОУ, 00448746, Київська обл., Фастiвський район,
місцезнаходження,
08500, м.Фастiв, Фомiчова,1-А, (044) 568-50-59
міжміський код та
телефон емітента
2. Дата розкриття
28.04.2015р.
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
http://00448746.infosite.com.ua/
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТІМ»,
ЄДРПОУ аудиторської
21613474
фірми (П.І.Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової
звітності

5. Інформація про загальні Чергові загальні збори були проведені
збори (розділ заповнюється 25.04.2014р.
у випадку, якщо емітент - ак- 1.Обрання Лiчильної комiсiї, Голови та секретаціонерне товариство). За- ря зборiв; затвердження регламенту Загальних
значається інформація про зборiв акцiонерiв Товариства.Вирiшили:Обрати
проведення або непрове- Головою зборiв – Юшина Дениса Володимиродення загальних чергових вича, секретарем зборiв – Бойко Дмитра
та позачергових зборів та у Анатолiйовича.
разі їх непроведення вказу- Обрати Лiчильну комiсiю у складi:
ються причини, також за- Голова – Нiколаєв Сергiй Євгенович.
значається перелік питань, Член – Лось Сергiй Михайлович
що розглядалися на загаль- Член – Папєта Олександр Iванович
них зборах, особи, що пода- Затвердити такий порядок проведення загальвали пропозиції до переліку них зборiв акцiонерiв Товариства:
питань порядку денного, у •5-10 хвилин на оголошення доповiдачами пиразі проведення позачерго- тання,
вих зборів зазначаються •5 хвилин на питання до доповiдача та обговоособа, що ініціювала прове- рення,
дення загальних зборів, ре- •Одна голосуюча акцiя надає
зультати розгляду питань акцiонеру один голос для вирiшення
порядку денного. У разі кожного з питань, винесених на
якщо загальні збори не від- голосування на загальних зборах акцiонерного
булися, вказуються причи- товариства.
ни
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 29 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
•Порядок голосування на загальних зборах – голосування бюлетнями (вiдкрите).
2.Звiт Правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2013р.
Вирiшили:Прийняти до уваги звiт Правлiння Товариства по результатам фiнансово-господарської
дiяльностi за 2013 рiк.
3.Звiт Наглядової ради Товариства за 2013р.
Вирiшили:Прийняти до уваги звiт Наглядової Ради
Товариства за 2013 рiк.
4.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013р.
Вирiшили:Прийняти до уваги звiт Ревiзiйної Комiсiї
Товариства за 2013 рiк.
5.Прийняття рiшення за насiдками розгляду звiту
Правлiння, Наглядової ради та звiту Ревiзiйної
комiсiї.Вирiшили:Затвердити звiт Правлiння, Наглядової ради та звiт Ревiзiйної комiсiї.
6.Затвердження
рiчного
звiту
товариства.
Вирiшили:Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства
за 2013 рiк у складi:
-Балансу Товариства (ф-1) станом на 31.12.2013
р.;
-Звiту про фiнансовi результати Товариства (ф.2)
за 2013 рiк.
7.Розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням
вимог,
передбачених
законом.
Вирiшили:Прибуток отриманий за результатами
дiяльностi у 2013р., направити на розвиток Товариства.
8.Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.Вирiшили:Затвердити основнi
напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
9.Надання повноважень Головi правлiння Товариства на пiдписання угод, заяв, погоджень, звернень та тощо, пов’язаних з проведенням
iнвентаризацiї земель Товариства, визначення їх
меж та розпорядження ними.Вирiшили:З метою
належного оформленння прав користування земельними дiлянками, що належать Товариству,
надати повноваження Головi правлiння на вчинення будь-яких дiй щодо вiдповiдного оформлення. Надати повноваження Головi правлiння
Товариства на розпорядження землями Товариства; з метою полiпшення житлових умов
працiвникiв Товариства надати право Головi
правлiння на прийняття рiшення щодо вiдмови
вiд частини земель Товариства на користь
працiвникiв Товариства; надати повноваження
Головi правлiння на надання погоджень, заяв,
звернень до органiв державної влади та мiсцевого
самоврядування з метою реєстрацiї прав
працiвникiв Товариства на земельнi дiлянки
вiдступленi на їх користь Товариством.
10.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.Вирiшили:Припинити
повноваження членiв Наглядової ради в повному
складi, а саме:
1.Миримський Дмитро Юлiйович
2.Мукерiя Михайло Самсонович
3.Юшин Денис Володимирович.
11.Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради.Вирiшили:Обрати членiв Наглядової
ради в наступному складi, а саме:
1.Миримський Дмитро Юлiйович
2.Мукерiя Михайло Самсонович
3.Юшин Денис Володимирович

12.Про затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.Вирiшили:Затвердити умови договору (контракту), що укладатимуться з членами
Наглядової ради. Уповноважити Голову правлiння
встановити винагороду членiв
Наглядової ради та пiдписати вiд iменi товариства
договiр (контракт), що укладатимуться з членами
Наглядової ради.
13.Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора.Вирiшили:Припинити повноваження Ревiзора – Бойко Дмитра Анатолiйовича.
14.Прийняття рiшення про обрання членiв
Ревiзiйної
комiсiї.Вирiшили:Обрати
членiв
Ревiзiйної комiсiї в наступному складi, а саме:
1.Бойко Дмитро Анатолiйович
2.Оверчук Наталiя Олександрiвна
3.Бородай Микола Сергiйович
15.Про затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами
Ревiзiйної комiсiї.Вирiшили:Затвердити умови договору (контракту), що укладатимуться з членами
Ревiзiйної комiсiї. Уповноважити Голову правлiння
встановити винагороду членiв Ревiзiйної комiсiї та
пiдписати вiд iменi товариства договiр (контракт),
що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї.
Пропозицiй до порядку денного не надходило.
Позачерговi збори в звiтному роцi не скликалися.
6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось, про це зазначається
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
15997
16199
Основні засоби (за залишковою вартістю)
591
695
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
140
257
Сумарна дебіторська заборгованість
67
38
Грошові кошти та їх еквіваленти
54
4
Власний капітал
15247
15208
Статутний капітал
16109
16109
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(862)
(901)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
439
439
Поточні зобов'язання і забезпечення
311
552
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені протягом вартість
у відсотках від
звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
паперів власних випусків протягом періоду

Приватне акціонерне товариство “Європейське туристичне страхування”
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емі- Приватне акціонерне товариство "Європейтента, код за ЄДРПОУ, міс- ське туристичне страхування", код 34692526
цезнаходження, міжміський 04071, м. Київ, вул. Спаська,5, оф.15
код та телефон емітента
тел. (044) 220-00-07
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2. Дата розкриття повного 28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
www.erv.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
Голова Правління ________________ М.М.Бойчин

№81, 29 квітня 2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

Приватне акцiонерне
товариство "Iнститут
землевпорядних
технологiй"

33500347
01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 10-А, оф. 67
4. Міжміський код, телефон та факс 044-235-79-86 044-235-79-86
5. Електронна поштова адреса
izt@izt.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, izt.kiev.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2015 року,
протокол №1-15, подовжено термiн повноважень генерального директора
Сергiєнко Вiкторiї Володимирiвни термiном до 30 квiтня 2016 року (паспорт серiї МА №958103, виданий Роменським МРВ УМВС України в
Сумськiй областi, 28.06.2001 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом п’яти рокiв: провiдний iнженер-землевпорядник
вiддiлу землевпорядкування ПрАТ «IЗТ», тимчасово виконувала обов’язки
генерального директора ПрАТ «IЗТ» (02.10.2012-22.04.2013 рр.),
22.04.2013 р. обрана на посаду генерального директора ПрАТ «IЗТ».
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
Сергiєнко Вiкторiя Володимирiвна
Генеральний директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
27.04.2015
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТОКВЕЛ
КАПІТАЛ»

(ідентифікаційний код: 34239673, код ЄДРІСІ 133423)
Ліквідаційна комісія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТОКВЕЛ КАПІТАЛ», далі за текстом –
ПАТ ЗНВКІФ «СТОКВЕЛ КАПІТАЛ», повідомляє, що 23 квітня 2015 року
Рішенням учасника ПАТ ЗНВКІФ «СТОКВЕЛ КАПІТАЛ» (Рішення учасника
№ 14 від 23 квітня 2015 року), було прийнято рішення про припинення
ПАТ ЗНВКІФ «СТОКВЕЛ КАПІТАЛ» до закінчення строку діяльності
ПАТ
ЗНВКІФ «СТОКВЕЛ КАПІТАЛ», встановленого Регламентом
ПАТ ЗНВКІФ «СТОКВЕЛ КАПІТАЛ» шляхом добровільної ліквідації.
Порядок та строки пред`явлення кредиторами вимог до
ПАТ ЗНВКІФ «СТОКВЕЛ КАПІТАЛ»:
Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів до
ПАТ ЗНВКІФ «СТОКВЕЛ КАПІТАЛ» починається з наступного робочого
дня після опублікування даного повідомлення в офіційному друкованому
органі та триває 2 (два) місяці.
Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням ПАТ ЗНВКІФ «СТОКВЕЛ КАПІТАЛ» із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства.
Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обгрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з
оформленням відповідного рішення протягом 5 (п`яти) робочих днів з
дати отримання.
Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна
комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій
формі на адресу, вказану в заяві кредитора.
Місцезнаходження, контактні телефони ПАТ ЗНВКІФ «СТОКВЕЛ КАПІТАЛ»: 03150, місто Київ, вул. Лабораторна, буд. 11, тел. (044) 531 64 77.
Голова Ліквідаційної комісії
ПАТ ЗНВКІФ «СТОКВЕЛ КАПІТАЛ» 	Т.В. Гордієнко

Додаток 44 до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариемітента, код за
ство «Тернопiльський кар'єр»,
ЄДРПОУ, місцезнахо00292623, 47372 Тернопiльська область Збадження, міжміський код
разький район с.Максимiвка вул. Стара
та телефон емітента
Максимiвка, буд. 29, (0352) 24-23-34
2. Дата розкриття
28.04.2015
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
http://karyer.limeindustry.in.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ аудиторської Аудиторська фірма «Консул», 21131551
фірми (П. І. Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися
загальні збори (розділ
25.04.2014. Кворум – 99,82%.
заповнюється у випадку, Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв :
якщо емітент - акціонер- 1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про обне товариство)
рання голови та секретаря Зборів. 3. Про
звіт Виконавчого органу Товариства за 2013
рік. 4. Про звіт Наглядової ради Товариства
за 2013 рік. 5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. 6. Про затвердження
річного звіту Товариства за 2013 рік. 7. Про
розподіл прибутку і збитків Товариства за
2013 рік. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту
Правління, звіту Ревізійної комісії. 9. Обрання членів Наглядової ради. 10. Обрання голови та членів Ревізійної комісії. 11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятись Товариством протягом
року. На зборах були розглянуті всі питання
порядку денного та по кожному питанні
були прийняті відповідні рішення, про що
складено протокол № 18 від 25.04.2014
року.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
звітний
попередній
показника
Усього активів
56444
45214
Основні засоби (за залишковою вартістю)
5617
6126
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
22837
14397
Сумарна дебіторська заборгованість
17023
18451
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
40
Власний капітал
20121
16290
Статутний капітал
1483
1483
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
18638
14807
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
23102
14962
Поточні зобов'язання і забеспечення
13221
13962
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
3.51999990 1.45081000
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
3.51999990 1.45081000
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1088355
1088355
Цінні папери власних загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду
Голова правлiння ____________ Свiдерський Iгор Степанович

145

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 29 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«СТАВИЩЕНСЬКЕ
РЕМОНТНОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО», 03744669, ВУЛ. РАДЯН-

СЬКА 8/1, СМТ. СТАВИЩЕ, СТАВИЩЕНСЬКИЙ, Київська, 09400, (04564)
22767
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://smida.gov.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІНТЕЛЕКТ-КАПІТАЛ», 36391522
5. Інформація про загальні збори
24.04.2015, чергові
1. ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗБОРІВ, ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ,
ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ЗБОРІВ
2. ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ЗА ПІДСУМКАМИ ФІНАНСОВОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2014 РІК
3. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТА БАЛАНСУ ПРАТ «СТАВИЩЕНСЬКЕ РТП» ЗА 2014 РІК
4. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА 2014 РІК
5. ЗМІНА ПОШТОВОЇ ТА ЮРИДИЧНОЇ АДРЕСИ ТОВАРИСТВА
6. ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2014 РІК
7. ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВО ЗА
2014 РІК
8. ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА У ЗВ’ЗКУ ЗІ ЗМІНАМИ ПОШТОВОЇ ТА ЮРИДИЧНОЇ АДРЕСИ ТОВАРИСТВА
9. ПРО ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ В
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПРАВОНАСТУПНИКА
10. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ТА ПОРЯДКУ ПЕРЕТВОРЕННЯ
11. ПРО ОБРАННЯ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА
12. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ТА УМОВ ОБМІНУ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА НА ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВАПРАВОНАСТУПНИКА
13. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ПЕРТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА
6. Інформація про дивіденди
Прибуток товариства одержаного в 2014році в сумі 1000,00 (одна тисяча ) грн. направити до прибутку минулих років.
ІІ. Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
1415
1473
Основні засоби (за залишковою вартістю)
584
615
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
337
320
Сумарна дебіторська заборгованість
91
358
Грошові кошти та їх еквіваленти
352
134
Власний капітал
1247
1246
Статутний капітал
1022
1022
Нерозподілений прибуток (непокритий
28
27
збиток)
Довгострокові зобов'язання і
37
31
забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
131
196
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0
0,45
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0
0,45
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих
60130
60130
акцій (шт.)
Цінні папери
загальна номінальна
власних випусків,
вартість
викуплені протягом у відсотках від
статутного
звітного періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Голова правління
ПрАТ «Ставищенське РТП»: В.В.Смик
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Повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»
код ЄДРПОУ 38870739,
місцезнаходження: 01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А
повідомляє, що позачергові загальні
збори акціонерів відбудуться
03 червня 2015 року о 15 годин 00 хвилин
у залі нарад ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за адресою:
місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А, другий поверх
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде відбуватися 03 червня
2015 року у приміщенні ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», за наявності:
- паспорта (іншого документа, що засвідчує особу);
- довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства України (для представників акціонерів).
Час початку реєстрації акціонерів: 13 годин 00 хвилин.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 14 годин 45 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» –
27 травня 2015 року.
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових загальних зборів акціонерів та обрання членів лічильної комісії для підрахунку результатів голосування з
питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
2. Про обрання головуючого та секретаря зборів, затвердження
порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
3. Про внесення змін до статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та затвердження статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції, визначення особи, уповноваженої на підписання статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій
редакції та здійснення його державної реєстрації відповідно до законодавства України у зв'язку з приведенням його у відповідність з нормами
Закону України «Про банки і банківську діяльність».
4. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та затвердження його у новій редакції.
5. Про внесення змін до Положення про Правління ПАТ «БАНК
«ПОРТАЛ» та затвердження його у новій редакції.
6. Про затвердження положення «Про загальні збори акціонерів
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
7. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
8. Про дострокове припинення повноважень (відкликання) Голови та
інших членів Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
9. Про зміну найменування Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
10. Про встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПАТ «БАНК
«ПОРТАЛ».
11. Про обрання голови та інших членів Наглядової Ради
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою
та іншими членами Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та іншими членами Наглядової Ради ПАТ «БАНК
«ПОРТАЛ» .
13. Про ліквідацію Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», дострокове припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Ревізійної
комісії ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та припинення дії Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
14. Про основні напрямки діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, що готуються
до позачергових загальних зборів, та документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПАТ
«БАНК «ПОРТАЛ»: місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А, у робочі дні з 10 годин 00 хвилин до 17 годин 00 хвилин у залі нарад ПАТ
«БАНК «ПОРТАЛ», а у день проведення загальних зборів – також у місці
їх проведення. За порядок ознайомлення акціонерів з документами відповідальний Корпоративний секретар Спостережної ради Олена Василівна Чмир.
Довідки за телефоном: (044) 207-43-50
Спостережна рада ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»
(затверджено Спостережною радою ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», протокол від 24 квітня 2015 року)
Голова Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»
О.В. Шульгін
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ», 05491072, Україна Харківська
обл. 61020 м. Харкiв, Комсомольське шосе, буд. 88, (057) 752-28-03. 2.
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015р. 3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://agrochim.
com.ua/. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Даниленко i
партнери», 38278138. 5. Інформація про загальні збори 29.04.2014 проведено чергові загальні збори. Порядок денний(перелік питань, що виносяться на голосування) 1. Обрання Лічильної комісії зборів. 2.Обрання Секретаря зборів. 3.Рiчний звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік.
4.Звiт Ревiзiйної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревiзiйної
комісії. 5.Звiт Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6.Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Генерального директора. 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 8.Розподiл прибутків i збитків за результатами діяльності Товариства за 2013 рік. 9.Затвердження значних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів. 10.Попереднє схвалення
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у
ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів
за даними останньої фінансової звітності Товариства.11. Про внесення
змін до статуту Товариства. Змін та пропозицій до порядку денного не надходило. Результат розгляду питань порядку денного:З 1-го пит-я - обрати
Лiчильну комiсiю. З 2-го пит-я - обрати Секретаря зборів. З 3-го пит-я - прийняти звіт Генерального директора до відома. З 4-го пит-я - затвердити
висновки Ревiзiйної комісії. З 5-го пит-я - визнати діяльність Наглядової
ради задовільною. З 6-го пит-я - визнати діяльність Генерального директора задовільною. З 7-го пит-я - затвердити річний звіт Товариства. З 8-го
пит-я - прибуток не розподіляти. З 9-го пит-я - затвердити правочини, укла-

дені Товариством. З 10-го пит-я - надати попередню згоду на укладання
Генеральним директором правочинів. З 11-го пит-я - зміни до Статуту не
вносити. 6. Інформація про дивіденди - За звітний період, та за період, що
передував звітному, рішення про виплату дивідендів не приймалось, дивіденди не нараховувались.
ІІ. Основні показники
фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
20913
16742
Основні засоби (за залишковою вартістю)
10067
10325
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
7325
3761
Сумарна дебіторська заборгованість
2141
2185
Грошові кошти та їх еквіваленти
779
160
Власний капітал
2203
1674
Статутний капітал
942
942
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-2142
-2671
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
18710
15068
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0,140
0,262
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,140
0,262
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3769488 3769488
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені протягом вартість
у відсотках від статутн.
0
0
звітного періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Приватне акцiонерне товариство
«Укрекскавацiя»
Річна інформація емітента
за 2014 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента – Приватне акцiонерне товариство
«Укрекскавацiя»
1.2. Код за ЄДРПОУ – 33088925
1.3. Місцезнаходження – Вінницька обл., 21022, Вiнниця, Айвазовського, 26
1.4. Міжміський код, телефон та факс – 0432539492 0432539508
6. Електронна поштова адреса – exkavacia@mail.ru
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - 28.04.2015 року.
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці – www.exkavacia.
com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності – ПП АФ «ПОСЛУГИ АУДИТУ», 32258060
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів – чергові. Дата проведення –22.04.2014. Кворум
зборів – 77.18% 1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря зборiв, лiчильної
комiсiї. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi
у 2013 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт Наглядової ради за 2013 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження
рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 6. Затвердження порядку розподілу
прибутку за 2013 рiк. 7. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. 8. Обрання голови та членів Наглядової ради. 9. Припинення
повноважень голови та членів Правління. 10. Обрання голови та членів
Правління. 11. Припинення повноважень голови Ревізійної комісії-ревізора.
12. Обрання голови Ревізійної комісії-ревізора.
6. Інформація про дивіденди
Дивіденди не нараховувались та не сплачувались.
7. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

7.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
10792
10957
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2626
2930
Довгострокові фінансові інвестиції
5000
5000
Запаси
432
324
Сумарна дебіторська заборгованість
2232
2679
Грошові кошти та їх еквіваленти
502
24
Власний капітал
10042
10008
Статутний капітал
6056
6056
Нерозподілений прибуток (непокритий
3986
3952
збиток)
Довгострокові зобов'язання і
забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
705
949
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0,07
0,04
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0,07
0,04
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
484508
484508
Цінні папери власних
загальна
випусків, викуплені
номінальна
протягом звітного
вартість
у відсотках від
періоду
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
8. Підпис
8.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
8.2. Голова правління ПрАТ «Укрекскавація» __________ В.В.Швидкий
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
Акціонерний банк «Південний»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публічне акціонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
Акціонерний банк «Південний» ,
місцезнаходження, міжміський 20953647, Краснова, 6/1, Одеса,
код та телефон емітента
Київський, Одеська область, 65059,
Україна, 048-757-92-28
2. Дата розкриття повного
30.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.bank.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
ТОВ АФ «ПКФ Аудит-фінанси»,
ЄДРПОУ аудиторської фірми
34619277
(П.І.Б. аудитора – фізичної
особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація
про
загальні
збори
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Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 23.04.2014
року. Кворум зборів: 73,1477% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядались на загальних зборах
акціонерів:
1. Обрання Секретаря загальних зборів.
2. Обрання членів Лічильної комісії.
3. Звіт Правління про результати діяльності банку за 2013 рік.
4. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності банку
за 2013 рік.
5. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної
комісії.
6. Розгляд та затвердження висновків зовнішніх аудиторів.
7. Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2013 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
9. Розподіл прибутку банку за 2013 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов
договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Про внесення змін до Статуту банку.
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: обрати секретарем
зборів Сапегу Ольгу Миколаївну.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: обрати Лічильну
комісію у складі: голова комісії - Гофман Ростислав Борисович, члени комісії – Фетісов Олексій Львович, Боярчук Оксана
Вікторівна.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: звіт Правління про
результати діяльності банку за 2013 рік затвердити.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити річну
фінансову звітність Акціонерного банку «Південний» і
консолідовану річну фінансову звітність Акціонерного банку
«Південний» за 2013 рік.
ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити звіт та
висновки Ревізійної комісії про результати діяльності Банку за
2013 рік.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити звіти
АФ «Інтер-аудит» за результатами перевірки річної
фінансової звітності Акціонерного банку «Південний» і
консолідованої річної фінансової звітності Акціонерного
банку «Південний» за 2013 рік та звіт ТОВ АФ
«ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» за результатами
перевірки консолідованої річної фінансової звітності
Акціонерного банку «Південний» за 2013 рік.
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити Звіт
Наглядової ради за 2013 рік.
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: за наслідками
розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної
комісії визнати роботу Банку задовільною.

ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: прибуток банку за
2013 рік у сумі 56 514 363,05 грн. розподілити таким чином:
частину прибутку у сумі 2 826 000,00 грн. направити на
формування Резервного фонду Банку, а решту прибутку у
сумі 53 688 363,05 грн. залишити нерозподіленою.
ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: припинити повноваження членів Наглядової ради у зв’язку із закінченням строку.
ПО ОДИННАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити
Наглядову раду Акціонерного банку «Південний» строком на
три роки у наступному складі:
Родін Юрій Олександрович;
Беккер Марк Ісаакович;
Ванецьянц Алла Юріївна;
Джейкобс Марго Кар;
Віллібрордус Йоанес де Браун.
Уповноважити Голову Правління Худіяш Людмилу Іванівну
підписати договори з членами Наглядової Ради.
З 01 травня 2014 року встановити щомісячну винагороду
членам Наглядової ради у розмірі:
Родіну Юрію Олександровичу – 600 000,00 грн.;
Беккеру Марку Ісааковичу – 400 000,00 грн.;
Ванецьянц Аллі Юріївні – 75 000,00 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: загальна кількість голосів, які належать
акціонерам та їх представникам, що зареєструвалися для
участі у загальних зборах для обрання членів Наглядової
ради шляхом кумулятивного голосування складає
2 364 680 840 голосів.
За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до
складу Наглядової ради Акціонерного банку «Південний»
акціонери віддали наступну кількість голосів:
Родін Юрій Олександрович – 472 936 168 голосів;
Беккер Марк Ісаакович – 472 936 168 голосів;
Ванецьянц Алла Юріївна – 472 936 168 голосів;
Джейкобс Марго Кар – 472 936 168 голосів;
Віллібрордус Йоанес де Браун – 472 936 168 голосів.
Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів складає
2 364680 840 голосів.
Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати,
які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з
іншими кандидатами.
Таким чином, всі кандидати обрані до складу Наглядової ради
Акціонерного банку «Південний».
ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: внести та
затвердити зміни до Статуту Банку. Доручити Голові загальних зборів Родіну Юрію Олександровичу та Голові Правління
Худіяш Людмилі Іванівні підписати Зміни до Статуту Банку.
Доручити Правлінню Банку провести роботу щодо погодження
Змін до Статуту публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» в Національному банку України та
реєстрацію у державного реєстратора.
6. Інформація про дивіденди.
Опис
Загальними зборами акціонерів рішення щодо нарахування та виплати дивідендів за підсумками звітного та
попереднього років не приймались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
14777484 10739154
Грошові кошти та їх еквіваленти
1167025
876514
Кошти в інших банках
385506
77321
Кредити та заборгованість клієнтів
10626070 7929192
Усього зобов’язань
12906670 9070777
Кошти банків
3941320
2577085
Кошти клієнтів
7383822
6183571
Усього власного капіталу та частка меншості 1870814
1668377
Статутний капітал
956894
956894
Чистий прибуток/(збиток)
96691
53127
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту
0,15
0,08
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на
0,15
0,08
одну просту акцію (грн)
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ,
«БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНмісцезнаходження, міжміський ТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»
код та телефон емітента
Код за ЄДРПОУ 00954538
Місцезнаходження: 08300, Київська
область, Бориспільський район, м.
Бориспіль, вул. Привокзальна, 46
8 (295) 7-24-10; 8 (295) 7-15-29
2. Дата розкриття повного
23.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.bekz.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ЄДРПОУ аудиторської фірми ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ АУДИТУ»
(П.І.Б. аудитора - фізичної
Код за ЄДРПОУ 21512649
особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової Наталія Жук, аудитор ТОВ «Міжнародний
інститут аудиту», сертифікат А № 003325
звітності
від 26.03.1998 року, дійсний до
26.03.2017р.
5. Інформація про загальні
Відповідно до рішення наглядової ради та
збори (розділ заповнюється у за її ініціативою (протокол засідання №
випадку, якщо емітент - акціо- 1/2014 від 03 березня 2014 р.) чергові,
нерне товариство). Зазнача- річні загальні збори ПАТ «БЕКЗ»
ється інформація про
відбулись 25 квітня 2014 р. об 1100 за
проведення або непроведення адресою: Україна, 08300, Київська обл.,
загальних чергових та
м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 46, в
позачергових зборів та у разі актовому залі адміністративного
їх непроведення вказуються
приміщення.
причини, також зазначається Слухали: Голову Наглядової ради
перелік питань, що розгляда- Касьянову В.В., яка доповіла, що
лися на загальних зборах,
відповідно до ч.2 ст. 32 Закону України
особи, що подавали пропози- «Про Акціонерні товариства» Акціонерне
ції до переліку питань порядку товариство зобов'язане щороку скликати
денного, у разі проведення
загальні збори. У зв'язку з наведеним
позачергових зборів зазнача- запропонувала скликати річні загальні
ються особа, що ініціювала
збори акціонерів з наступним порядком
проведення загальних зборів, денним
результати розгляду питань
Порядок денний.
порядку денного. У разі якщо 1. Про обрання Голови та Секретаря
загальні збори не відбулися, загальних зборів Товариства.
вказуються причини
Вирішили: Обрати Голову Загальних
зборів акціонерів – Макуху Сергія
Івановича, Секретаря Загальних зборів
акціонерів – Музиченко Марину Леонідівну.
Пропозиція прийнята 53 105 000
голосами, що складає 100% від кількості
акцій, що приймають участь у голосуванні.
2. Про припинення повноважень членів
наглядової ради Товариства.
Вирішили: Припинити повноваження
членів наглядової ради Товариства
Пропозиція прийнята 52 737 305
голосами, що складає 80,23081 % від
кількості акцій, що приймають участь у
голосуванні.
3. Про затвердження кількісного складу
наглядової ради Товариства; обрання
членів наглядової ради Товариства,
затвердження умов цивільно-правових
договорів, трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з
членами наглядової ради
Товариства та встановлення розміру їх
винагороди; обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами наглядової ради
Товариства.

Вирішили:
1) Затвердити кількісний склад наглядової
ради Товариства – 3 члени;
2) Затвердити умови цивільно-правових
договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами
наглядової ради Товариства та встановити, що вказані посадові особи виконуватимуть свої обов’язки на безоплатній
основі (Проекти договорів додаються).
3) Обрати членами наглядової ради
Товариства наступних кандидатів:
- Касьянова В.В.;
- Маруженко М.А.;
- Селєзньов Ю.І.
4) Обрати особою, яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з членами
наглядової ради Товариства, Макуху С.І.
Пропозиція прийнята 52 476 300
голосами, що складає 79,5756 % від
кількості акцій, що приймають участь у
голосуванні.
4. Про обрання членів ревізійної комісії
Товариства.
Вирішили: Обрати членами ревізійної
комісії Товариства Шевчук Л.Т., Коротун
А.М., Чичкало Л.В.
Пропозиція прийнята 52 476 300
голосами, що складає 79,83371 % від
кількості акцій, що приймають участь у
голосуванні.
5. Про обрання членів лічильної комісії
Товариства.
Вирішили: Обрати членами лічильної
комісії Товариства Музиченко М.Л.,
Корнійчук І.Р.
Пропозиція прийнята 52 850 388
голосами, що складає 80,40971 % від
кількості акцій, що приймають участь у
голосуванні.
6. Про затвердження річного звіту
Товариства за 2013 р.
Вирішили: Затвердити річні результати
діяльності Товариства, включаючи
фінансову звітність та баланс Товариства
за 2013 рік.
Пропозиція прийнята 52 705 205
голосами, що складає 80,18191 % від
кількості акцій, що приймають участь у
голосуванні.
7. Про розподіл прибутку і збитків
Товариства за 2013 р. з урахуванням
вимог, передбачених законом.
Вирішили: Затвердити розподіл
прибутків і збитків Товариства виходячи з
фінансового звіту (Висновок незалежного
аудитора) за 2013 р.
Пропозиція прийнята 52 466 300
голосами, що складає 79,81851 % від
кількості акцій, що приймають участь у
голосуванні.
8. Про прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2013 р.
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової
Ради Товариства за 2013 рік.
Пропозиція прийнята 52 705 205
голосами, що складає 80,18191 % від
кількості акцій, що приймають участь у
голосуванні.
9. Про прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту виконавчого органу
Товариства за 2013 р.
Вирішили: Затвердити звіт Виконавчого
органу Товариства про підсумки
фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2013 рік.
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Пропозиція прийнята 52 556 035
голосами, що складає 79,96181 % від
кількості акцій, що приймають участь у
голосуванні.
10. Про прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2013 р.
Вирішили: Затвердити Звіт Ревізійної
комісії Товариства за 2013 рік.
Пропозиція прийнята 52 705 205
голосами, що складає 80,18191 % від
кількості акцій, що приймають участь у
голосуванні.
6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось, про це зазначається
За результатами звітного
За результатами
періоду
періоду, що передував
звітному
за
за привілейоза
за привілейованипростими
ваними
проми акціями
акціями
акціями
стими
акціями
Сума нарахованих
дивідендів, грн
Нараховані
дивіденди на одну
акцію, грн
Сума виплачених
дивідендів, грн
Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів

Опис

За результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо
виплати дивiдендiв не приймалось, тому дивiденди не нараховувались i не виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених
форм)
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
14 748
17 282
Основні засоби (за залишковою вартістю)
11 688
12 801
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1 496
3 043
Сумарна дебіторська заборгованість
1 563
890
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
13
Витрати майбутніх періодів
535
Власний капітал
Статутний капітал
16 433
16 433
Нерозподілений прибуток (непокритий
-31 682
-28 786
збиток)
Довгострокові зобов'язання і
4
4
забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
29 993
29 631
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0,04406
-0,02856
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0,04406
-0,02856
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих
65 732 000
65 732 000
акцій (шт.)
Цінні папери власних
загальна
випусків, викуплені
номінальна
протягом звітного періоду вартість
у відсотках від
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІДЕОТЕХНІКА»
Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIДЕОТЕХНIКА», 13748958, Героїв Сталінграда, будинок 29,
місто Кіровоград, Кіровський, Кiровоградська область, 25009, Україна,
(0522)373163.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.videoteh.com.ua.
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «АналітикАудит», 31008476.
5. Інформація про загальні збори:
5.1. Річні - чергові загальні збори акціонерів відбулися 23.04.2014 року.
Кворум зборів: 94,3%. Порядок денний був сформований ліквідаційною комісією. Пропозиції до переліку питань порядку денного від акціонерів та їх
представників не надходили.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Затвердження звіту ліквідаційної комісії.
4. Затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку (покриття
збитків) Товариства.
5. Затвердження ліквідаційного балансу.
За результатами розгляду порядку денного були прийняті такі рішення:
1. Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб, а саме: Голова комісії – Сидоренко Віктор Миколайович. Члени комісії: Мироненко Ігор Анатолійович,
Семенюк Тетяна Михайлівна.
2. Порядок розгляду питань порядку денного та регламент затвердити.
Питання доповідачам ставити в письмовій формі. Голосування на загальних зборах акціонерів проводити з використанням бюлетенів для голосування. Принцип голосування: «одна акція – один голос.
3. Визнати роботу ліквідаційної комісії за 2013 рік задовільною. Затвердити звіт ліквідаційної комісії про роботу за 2013 рік.
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4. Показники фінансової звітності Товариства за 2013 рік затвердити.
Збитки від господарської діяльності Товариства за 2013 рік складають 171
тис. грн. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати.
5. Ліквідаційний баланс не затверджувати.
6. Інформація про дивіденди: За результатами періоду, що передував
звітному та результатами звітного періоду дивіденди не нараховувалися і
не виплачувалися.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
3044
3054
Основні засоби (за залишковою вартістю)
6
10
Довгострокові фінансові інвестиції (інші необорот1500
1500
ні активи)
Запаси
1117
1064
Сумарна дебіторська заборгованість
418
447
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
9
Власний капітал
-914
-790
Статутний капітал (в гривнях)
2309858 2309858
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-3224
-3100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
3958
3844
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,18
-1,59
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0,18
-1,59
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
679370
679370
Цінні папери власних
загальна номіналь0
0
випусків, викуплені протягом на вартість
у відсотках
0
0
звітного періоду
від статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп цінних паперів власних випусків
протягом періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код
за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНВІЖН – АКТИВИ»,

код ЄДРПОУ – 19115651, 04136,
м. Київ, вул. Північно-Сирецька,
1, тел./факс (044) 239-99-99
28.04.2015 р.

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://www.nvision-group.com/ur/
на якій розміщено регулярну річну
about-company/emintent-activs/
інформацію
Директор
АТ «ЕНВІЖН – АКТИВИ»
________________________ Т.М. Козак
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТІЗ-ТОПАЗ»

за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходження, СТВО «ТІЗ-ТОПАЗ»,
міжміський код та телефон
код за ЄДРПОУ 32077975,
емітента
місцезнаходження: 04070, Україна,
м. Київ, вул. Іллінська, 16,
тел. : +38 044 220-01-56, факс
+38 044 220-01-57
2. Дата розкриття повного тексту річ- 27.04.2015 р.
ної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 32077975.smida.gov.ua
на якій розміщено регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство "АЙ ДI ЕМ", 32110535, 01010
місцезнаходження,
м. Київ Печерський район м. Київ вул.
міжміський код та телефон
Андрiя Iванова, буд. 10, 044 490-35-90
емітента
2. Дата розкриття повного 28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://smida.gov.ua/db/emitent
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код
за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНВІЖН – УКРАЇНА»,
код ЄДРПОУ – 19494134, 04136,
м. Київ, вул. Північно-Сирецька,
1, тел./факс (044) 239-99-99,
28.04.2015 р.

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://www.nvision-group.com/ur/
about-company/emintent/
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
Генеральний директор
АТ «ЕНВІЖН – УКРАЇНА»

І. Рогожка

Публічне акцiонерне товариство
«ВЕПР»
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: Публічне акцiонерне товариство
«ВЕПР»
2.Код за ЄДРПОУ: 03118216
3.Місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Київська, 64
4.Міжміський код, телефон та факс: (05366) 5-19-11
5.Електронна поштова адреса: atpdp@meta.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.vepr.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рішенням чергових Загальних зборів ПАТ «ВЕПР» (протокол від
28.04.15 р.) припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну дії
повноважень:
- Голови Наглядової ради Пилипенка Андрія Володимировича, паспорт
КО 082917 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
03.03.2000 р. Розмір пакета акцій ПАТ «ВЕПР» - 120598 акцій на загальну
суму 30149,50 грн., що становить 7,146% в статутному капіталі емітента;
- члена Наглядової ради Коваля Віктора Петровича, паспорт КО 372793
Кременчуцьким РВ УМВС України в Полтавській обл. 10.06.02 р. Розмір
пакета акцій ПАТ «ВЕПР» - 2000 акцій на загальну суму 500,0 грн., що становить 0,1185% в статутному капіталі емітента;
- члена Наглядової ради Солов'я Олександра Олександровича, паспорт КН 118277 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в
Полтавській обл. 01.03.99 р. Розмір пакета акцій ПАТ «ВЕПР» - 10 акцій на
загальну суму 2,50 грн., що становить 0,0006% в статутному капіталі емітента.
Всі посадові особи на посадах перебували з 30.03.12 р. по 28.04.15 р.,
непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не мають;

обрані на посади строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних
зборів):
- член Наглядової ради Коваль Віктор Петрович, паспорт КО 372793
Кременчуцьким РВ УМВС України в Полтавській обл. 10.06.02 р. Протягом
останніх 5 років займав наступні посади: ПАТ «ВЕПР» (ВАТ «Кременчуцьке
АТП-15356») начальник охорони; з 30.03.12 р. член Наглядової ради ПАТ
«ВЕПР». Розмір пакета акцій ПАТ «ВЕПР» - 2000 акцій на загальну суму
500,0 грн., що становить 0,1185% в статутному капіталі емітента;
- член Наглядової ради Соловей Олександр Олександрович, паспорт
КН 118277 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській обл. 01.03.99 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади:
Голова Правління ЗАТ «Кремінь-реєстр»; з 30.03.2012р. – член Наглядової
ради ПАТ «ВЕПР». Розмір пакета акцій ПАТ «ВЕПР» - 10 акцій на загальну
суму 2,50 грн., що становить 0,0006% в статутному капіталі емітента;
- член Наглядової ради Пилипенко Андрій Володимирович, паспорт КО
082917 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
03.03.2000 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади :
ПАТ «ВЕПР» (ВАТ «Кременчуцьке АТП-15356») – зам. директора з грузоперевезень; з 30.03.12 р. Голова Наглядової ради ПАТ «ВЕПР». Розмір пакета акцій ПАТ «ВЕПР» - 120598 акцій на загальну суму 30149,50 грн., що
становить 7,146% в статутному капіталі емітента.
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ВЕПР» (протокол від 28.04.15 р.) обраний на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «ВЕПР» Пилипенко Андрій
Володимирович.
Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не
мають.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Директор
___________
Пилипенко В.І.
( підпис )
( ініціали та прізвище керівника )
М.П.
28.04.2015
		
( дата )
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «М-СЕРВIС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «М-СЕРВIС»
2. Код за ЄДРПОУ 33104103
3. Місцезнаходження 01133 м. Київ бул. Лесі Українки, 26
4. Міжміський код, телефон та факс 044-285-43-47
5. Електронна поштова адреса: mservice@emitent.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: 33104103.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Посадова особа Апостолюк Ілона Віталіївна (паспорт: серія ТТ номер
164919 виданий 06.08.2013 р. Солом`янським РВ ГУДМС України в місті
Києві), яка займала посаду Голова Правління, припинила повноваження.
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними
зборами акціонерного товариства № 01/15 від 28.04.2015 р. Припинення
повноважень посадової особи відбулась у зв’язку з закінченням строку повноважень, на який вона обирались. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: 3 роки.
Апостолюк Ілона Віталіївна (паспорт: серія ТТ номер 164919 виданий
06.08.2013 р. Солом`янським РВ ГУДМС України в місті Києві) обрана на
посаду Голова Правління. Рішення про обрання Голови правління прийнято черговими загальними зборами акціонерів 28.04.2015р. Таке рішення
прийнято в зв’язку з закінченням строку повноважень попереднього складу
Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інших посад за останні 5 років немає. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій
особі: 0 акцій.
Посадова особа Чіркінян Арарат Володимирович, який займав посаду
Член Правління, припинив повноваження. Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами, що відбулись
28.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи відбулась у
зв’язку з закінченням строку повноважень, на який вона обирались. Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Чіркінян Арарат Володимирович обраний на посаду Член Правління.
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами, що відбулись 28.04.2015 р. Таке рішення прийнято в зв’язку з закінченням строку
повноважень попереднього складу Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Згоду на розміщення персональних даних особа не дала. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: немає. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:
0 акцій.
Посадова особа Тевосов Олександр Суренович, яка займала посаду
Голова Правління, припинила повноваження. Рішення про припинення повноважень прийнято на чергових загальних зборах акціонерного товариства (протокол № 01/15 від 28.04.2015 р.) Припинення повноважень посадової особи відбулась у зв’язку з закінченням строку повноважень, на який
вона обирались. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Тевосов Олександр Суренович обраний на посаду Член Правління. Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами, що відбулись 28.04.2015 р. (протокол № 01/15 від 28.04.2015р. Таке рішення при-

йнято в зв’язку з закінченням строку повноважень попереднього складу
членів Правлінн. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: немає. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоду на розміщення персональних даних особа не дала.
Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю «МИКОНТ»
в особі представника , яка займала посаду Голова Спостережної ради,
припинила повноваження. Рішення про припинення повноважень прийнято на чергових загальних зборах акціонерів (протокол зборів № 01/15
28.04.2015 р.) Припинення повноважень посадової особи відбулась у
зв’язку з закінченням строку повноважень, на який вона обирались. Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента
у розмірі 0 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Посадова особа Приватне Підприємство «Енерго-Ресурс» - в особі
представника яка займала посаду Член Спостережної ради, припинила
повноваження. Рішення про припинення повноважень прийнято на чергових загальних зборах акціонерів (протокол зборів № 01/15 від 28.04.2015 р.)
Припинення повноважень посадової особи відбулась у зв’язку з закінченням строку повноважень, на який вона обирались. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0
грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Посадова особа Фонд Державного майна України - в особі представника Михайлової Ірини Іванівни, яка займала посаду Член Спостережної
ради, припинила повноваження. Рішення про припинення повноважень
прийнято на чергових загальних зборах акціонерів (протокол зборів
№ 01/15 від 28.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи відбулась у зв’язку з закінченням строку повноважень, на який вона обирались. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 20,39%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 14854332 грн. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Компанія «Ха енд Фау ГмбХ (H and V GmbH)»- в особі представника за
дорученням обрано на посаду Член Спостережної ради. Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами, що відбулись 21.04.2015
р. (протокол № 01/15 від 28.04.2015 р. Таке рішення прийнято в зв’язку з
закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 48,7309%. Володiє пакетом
акцій емітента у розмірі 35500000 грн. Строк, на який обрано особу: 3
роки.
Компанія «ЕКСПОРТЕКС ЛІМІТЕД» (EXPORTEX LIMITED)- в особі
представника за дорученням обрано на посаду Член Спостережної ради.
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами, що відбулись 21.04.2015 р. (протокол № 01/15 від 28.04.2015 р. Таке рішення прийнято в зв’язку з закінченням строку повноважень попереднього складу
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 30,8786%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 22494775 грн. Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Фонд Державного майна України - в особі представника Михайлової
Ірини Іванівни обрано на посаду Член Спостережної ради. Рішення про
обрання прийнято черговими загальними зборами, що відбулись 21.04.2015
р. (протокол № 01/15 від 28.04.2015 р. Таке рішення прийнято в зв’язку з
закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 20,3905%. Володiє пакетом
акцій емітента у розмірі 14854332 грн. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Згоду на
розміщення персональних даних особа не дала.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління
Апостолюк І.В.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ
ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств,
які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК
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УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ». Код за ЄДРПОУ: 02583780.
Місцезнаходження: 01033, місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 39/41.
Міжміський код та телефон емітента: 044-289-01-11.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - 28 квітня
2015 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.ukrzdrav.com.”

№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Публічне акціонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
товариство «ВЕПР»,
міжміський код та телефон емітента
03118216, вул.Київська, 64,
м. Кременчук, Полтавська, 39631,
тел. (05366) 5-19-11
2. Дата розкриття повного тексту річ- 28.04.2015
ної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.vepr.pat.ua
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау- Товариство з обмеженою відповідиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фі- дальністю «Січень-Аудит»,
зичної особи - підприємця), якою про- 32996030
ведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори:
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 22.04.2014 року. Кворум зборів: 77,47% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на
загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кремінь
Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПАТ «ВЕПР» про
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ
«ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2013 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ
«ВЕПР» за 2013 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та затвердження розміру
дивідендів за 2013 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій
до переліку питань порядку денного не подавалось. Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1.Умови договору з депозитарною установою ТОВ «Кремінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ
«ВЕПР» затвердити.
1.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ «ВЕПР»: доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою
бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію
Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів - Солов'я
Олександра Олександровича.
3.Звіт Директора ПАТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВЕПР» про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ «ВЕПР» за 2013 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2013 рік затвердити.
6.2. Баланс станом на 31.12.2013 року затвердити.
7.1.Дивіденди за 2013 рік не нараховувати.
7.2.Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської
діяльності Товариства у 2013 році направити на ремонт приміщень та на
розробку нової техніки.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.
По всім питання порядку денного з першого по восьме включно
Голосували: «за» - 1 307 410 голоси, що становить 100 % від загальної
кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» - 0 голосів, що становить
0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» - 0
голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на
зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає. З усіх питань порядку
денного рішення прийнято.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1613
1509
Основні засоби (за залишковою вартістю)
531
512
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
656
633
Сумарна дебіторська заборгованість
412
359
Грошові кошти та їх еквіваленти
7
0
Власний капітал
495
473
Статутний капітал
422
422
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
55
33
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
224
239
Поточні зобов'язання і забезпечення
894
797
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних загальна номінальна
0
0
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від статутного
0
0
протягом звітного
капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛИБОР»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛИБОР»
2. Код за ЄДРПОУ 14226133
3. Місцезнаходження вул. Елеваторна, 1, м. Чернігів, Чернігівська
обл., 14026
4. Міжміський код, телефон та факс 0462728763
5. Електронна поштова адреса o.nikolenko @imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.mlybor.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
27.04.2015 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- припинено повноваження Голови Наглядової ради Мартинюка Дмитра Володимировича (паспорт СК №015450 25.05.1995р. Богуславським
РВ УМВС України в Київський обл.), за рішенням річних загальних зборів
акціонерів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у кількості 1
акції, що складає 0,0005% (121,00 грн.). Обіймав дану посаду з 27.04.2011 р.;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Клімішина Сергія
Валентиновича (паспорт СО №692715 15.06.2001р. Жовтневим РУ ГУ МВС
України в м. Києві), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Часткою
у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 27.04.2011р.;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Петрова Леоніда
Олександровича (паспорт ТТ №113140 17.05.2012р. Солом’янським РУ ГУ
МВС в м. Києві), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Володіє
часткою у статутному капіталі емітента у кількості 1 акції, що складає
0,00040% (121,00 грн.). Обіймав дану посаду з 27.04.2011 р.; непогашених
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Кириндась Олександра Борисовича (паспорт НК №727639 14.12.1999р. Новозаводським
ВМ УМВС України в Чернігівський обл.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 22.04.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи нікого не призначено.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Мартинюка Дмитра Володимировича (паспорт СК №015450 25.05.1995р. Богуславським РВ УМВС України в
Київський обл.) за рішенням річних загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1 акції, що складає 0,0005% (121,00 грн.).
Особу призначено на три роки. До призначення займав наступні посади: Голова Наглядової ради ПАТ «МЛИБОР», ЗАТ «Клуб сиру» директор фінансовий,
ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія» директор фінансовий директор департаменту перспективного розвитку та внутрішнього контролю;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Клімішина Сергія Валентино-
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вича (паспорт СО №692715 15.06.2001р. Жовтневим РУ ГУ МВС України в
м. Києві) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у статутному капіталі
емітента не володіє. Особу призначено на три роки. До призначення займав
наступні посади: член Наглядової ради ПАТ «МЛИБОР», ЗАТ «Індустріальна
молочна компанія» радник голови спостережної ради з юридичних питань;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Петрова Леоніда Олександровича (паспорт ТТ №113140 17.05.2012р. Солом’янським РУ ГУ МВС в м. Києві) за
рішенням річних загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1 акції, що складає 0,0005% (121,00 грн.). Особу призначено на три

роки. До призначення займав наступні посади: член Наглядової ради ПАТ «МЛИБОР», ЗАТ «Індустріальна молочна компанія» заступник голови спостережної
ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Директор
Омелюх Володимир Васильович
		
підпис, м. п.
27.04.2015 р.

Приватне акціонерне товариство «Житомирцукор»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Житомирцукор»
2. Код за ЄДРПОУ 00372339
3. Місцезнаходження: 10014, м. Житомир, пров. Львівський, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 47-05-58, 47-05-58
5. Електронна поштова адреса: cukor@ frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://zhc.emit.in.ua
7. Вид особливо інформації: зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Житомирцукор» 23.04.2015 р.
(протокол № 1/15) прийнято рішення про обрання Пащенка Миколи Дмитровича (паспорт: ВН 065127 вид. 05.12.2001 р. Житомирським МВ УМВС
України в Житомирській обл.) на посаду Голови Комісії з припинення ПрАТ

«Житомирцукор» на строк до закінчення перетворення. Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «Житомирцукор». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб:
необхідність обрання персонального складу Комісії з припинення ПрАТ
«Житомирцукор». Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5
(п’яти) років: директор ПрАТ «Житомирцукор», директор ТОВ «МелодіяНова». Пащенко М.Д. володіє 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що
становить 0,0029 % від статутного капіталу Товариства, розмір пакета акцій - 12,00 грн. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
ІІІ.Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Комісії з припинення ______
Пащенко Микола Дмитрович
(підпис)
24.05.2015
м.п.

Закрите акцiонерне товариство «Полтавакультторг»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Закрите акцiонерне товариство «Полтавакультторг», 01553095, Україна Полтавська обл. Київський р-н 36034
Полтава Половки,72, (0532) 66-84-44
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: pkt.ho.ua/index-2.html

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

409 320,00 грн. (чотириста дев’ять тисяч триста двадцять гривень).
Затверджено наступний порядок та умови обміну акцій ПрАТ «Житомирцукор» на частки в статутному капіталі ТОВ «Цукорпром-95». Коефіцієнт конвертації: акції ПрАТ «Житомирцукор» конвертуються в частки в статутному капіталі ТОВ «ЦукорПром-95», при цьому розмір частки учасника
у статутному капіталі ТОВ «ЦукорПром-95» буде дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій, які належать цій особі у статутному капіталі ПрАТ «Житомирцукор».
Номінальна вартість однієї простої іменної акції ПрАТ «Житомирцукор»
становить 12,00 грн.
Обмін акцій ПрАТ «Житомирцукор» на частки у статутному капіталі
ТОВ «ЦукорПром-95» буде здійснюватися наступним чином.
Обмін простих іменних ПрАТ «Житомирцукор», що перетворюється, на
письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі
ТОВ «ЦукорПром-95», що створюється, буде здійснено у строк, що починається з 24.04.2015 р. та закінчується за 7 днів (встановлений законодавством норматив строку перебігу поштових відправлень на території України) до дня проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Житомирцукор»,
на яких буде вирішуватись питання щодо затвердження передавального
акту. В обмін на акції ПрАТ «Житомирцукор», що перетворюється, акціонерам будуть направлені через відділення пошти простими листами письмові
зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі ТОВ «ЦукорПром-95», що є правонаступником ПрАТ «Житомирцукор».
Обмін письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі ТОВ «ЦукорПром-95» буде здійснюватись після проведення установчих зборів
ТОВ «ЦукорПром-95».
Строк отримання часток у статутному капіталі ТОВ «Цукорпром-95» в
обмін на письмові зобов’язання не обмежується.
Обмін акцій на частки в статутному капіталі ТОВ «ЦукорПром-95» здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу ТОВ «Цукор
Пром-95» дорівнював розміру статутного капіталу ПрАТ «Житомирцукор»
до реорганізації.
ІІІ.Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Комісії з припинення ______
Пащенко Микола Дмитрович
(підпис)
24.05.2015
м.п.

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «Житомирцукор»

2. Код за ЄДРПОУ 00372339
3. Місцезнаходження: 10014, м. Житомир, пров. Львівський, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 47-05-58, 47-05-58
5. Електронна поштова адреса: cukor@ frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://zhc.emit.in.ua
7. Вид особливо інформації: Припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу
емітента або суду.
ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про припинення емітента – 23 квітня 2015 р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про припинення
емітента – загальні збори акціонерів ПрАТ «Житомирцукор», протокол
№ 1/15 від 23 квітня 2015 р. Причини такого рішення – мінімізація витрат
товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової
форми як приватне акціонерне товариство.
Спосіб припинення – шляхом перетворення в товариство з обмеженою
відповідальністю «ЦукорПром-95».
Дата проведення загальних зборів акціонерів, на яких розглядалося питання про припинення ПрАТ «Житомирцукор» – 23 квітня 2015 р.
Результати голосування – «ЗА» - 24 243 голосів або 99,53 % від загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
або 99,53 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства або
71,07 % від загальної кількості голосів акціонерів товариства, «ПРОТИ» немає, «УТРИМАЛИСЬ – 114 голосів або 0,46 % від загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах або 0,46 % від
загальної кількості голосуючих акцій товариства або 0,33 % від загальної
кількості голосів акціонерів товариства.
Повне найменування правонаступника ПрАТ «Житомирцукор» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦукорПром-95».
При перетворенні ПрАТ «Житомирцукор» всі його активи, зобов’язання
та інші права і обов’язки переходять до правонаступника - ТОВ «Цукор
Пром-95». Розмір статутного капіталу ТОВ «ЦукорПром-95» відповідає
розміру статутного капіталу ПрАТ «Житомирцукор» та дорівнює
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО”
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне наймену- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
вання емітента,
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ,
код за ЄДРПОУ 23226362,
місцезнаходження, проспект Комунiстичний, будинок 15,
міжміський код та м. Кiровоград, Кіровоградська область, 25015, тел.
телефон емітента (0522) 358213,
2. Дата розкриття 29.04.2015
повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки kiroe.com.ua/?q=node/38
в мережі Інтернет,
на якій розміщено
регулярну річну
інформацію
4. Найменування, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Партнеркод за ЄДРПОУ ау- ське товариство "АКо",
диторської фірми код за ЄДРПОУ 31911511
(П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит
фінансової звітності
5. Інформація про Вид загальних зборів – чергові.
загальні збори
Дата проведення – 11 квітня 2014 року.
(розділ заповню- Кворум зборів – 87,31 % від загальної кількості голосів
ється у випадку,
акціонерів
якщо емітент - ак- Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах
ціонерне
акцiонерiв:
товариство)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (далi – Товариства),
припинення повноважень лiчильної комiсiї Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової
ради Товариства.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної
комiсiї Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за пiдсумками
роботи в 2013 роцi.
8. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства за
2013 рiк.
9. Про внесення змiн до Статуту Товариства.
10. Про внесення змiн та доповнень до Положення про
Ревiзiйну комiсiю
11. Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Встановлення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з
членами та Головою Ревiзiйної комiсiї, встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами та Головою
Ревiзiйної комiсiї.
15. Про схвалення та/або вчинення правочинiв.
16. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з
членами та Головою Наглядової ради Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди, затвердження
кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з
членами та Головою Наглядової ради.

Наглядовою радою Товариства були прийнятi всi
необхiднi рiшення, якi стосуються скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв, у тому числi:
- затверджено порядок денний Загальних зборiв, прийнято рiшення про дату проведення;
- визначено дату складання перелiку акцiонерiв, якi
мають право бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та брати участь у загальних зборах;
- прийнято рiшення про розсилку письмових
повiдомлень про проведення Загальних зборiв; про
призначення реєстрацiйної комiсiї;
- затверджено перелiк матерiалiв та порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами, з якими вони можуть
ознайомитись пiд час пiдготовки до Загальних зборiв.
До Товариства звернулась компанія VS ENERGY
INTERNATIONAL N.V. (ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ
Н.В.) як акціонер, що є власником 99 079 191 штук
простих іменних акцій ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", що становить 83,00% статутного капіталу ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", в порядку, встановленому
ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", запропонував включити до порядку денного (переліку
питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", призначених на 11.04.2014 р., нові питання та
надав відповідні проекти рішень.
Згідно із ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства", "Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є
власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової
ради про включення питання до порядку денного не
вимагається, а пропозиція вважається включеною до
порядку денного, якщо вона подана з дотриманням
вимог цієї статті".
Пропозиція VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (ВС
ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.) відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", тож, була
включена ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" до порядку денного загальних зборів акціонерів. Про зміни до
порядку денного акціонери були повідомлені згідно із
законодавством – шляхом опублікування відповідного
повідомлення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(у Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку №60 за 28.03.2014 р.), розміщенням
інформації про зміни в порядку денному на власній
веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та повідомленням фондової біржі, на якій Товариство пройшло
процедуру лістингу.
Результати розгляду питань Порядку денного:
ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (далi – Товариства),
припинення повноважень лiчильної комiсiї Товариства.
Прийнятi рiшення по першому питанню порядку денного:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної
комiсiї – Григоренко Володимир Вiкторович, члени
лiчильної комiсiї: Степаненко Олена Миколаївна,
Трофiмова Тетяна Борисiвна, Стрюченко Iрина
Валерiївна, Деревiнська Наталiя Володимирiвна, Михайлова Iрина Миколаївна, Савенко Людмила
Анатолiївна.
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї у
складi: Голова лiчильної комiсiї – Григоренко
Володимир Вiкторович, члени лiчильної комiсiї:
Степаненко Олена Миколаївна, Трофiмова Тетяна
Борисiвна, Стрюченко Iрина Валерiївна, Деревiнська
Наталiя Володимирiвна, Михайлова Iрина Миколаївна, Савенко Людмила Анатолiївна з моменту
закриття даних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
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Прийнятi рiшення по другому питанню порядку денного:
1. Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв – представника акцiонера ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", секретарем Загальних зборiв акцiонерiв – члена
Наглядової ради Товариства Глазову Ольгу Валерiанiвну,
рекомендованих рiшенням Наглядової ради Товариства
(Протокол №107 вiд 14 лютого 2014 р.).
2. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент:
• для доповiдi по питанню "Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства" – до 20 хвилин;
• для доповiдi по усiх питаннях порядку денного – до
10 хвилин;
• усi питання до доповiдачiв надаються у письмовiй
формi iз зазначенням прiзвища (найменування)
акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй;
• вiдповiдi по запитаннях – до 10 хвилин.
3. Змiна черговостi розгляду питань порядку денного
здiйснюється за рiшенням Голови Загальних зборiв
акцiонерiв.
4. У разi необхiдностi оголосити перерву у ходi загальних
зборiв. Головi Загальних зборiв акцiонерiв самостiйно визначити час початку перерви та її тривалiсть.
ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:
Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
Прийняте рiшення по третьому питанню порядку денного:
Звiт
Правлiння
про
результати
фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк затвердити.
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення по четвертому питанню порядку
денного:
Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк затвердити.
П’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної
комiсiї Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства
Прийняте рiшення по п’ятому питанню порядку денного:
Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної
комiсiї Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
Прийняте рiшення по шостому питанню порядку денного:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк (в т.ч.
баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про власний капiтал, звiт про рух грошових коштiв, примiтки до
звiту).
СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за пiдсумками
роботи в 2013 роцi.
Прийняте рiшення по сьомому питанню порядку денного:
Чистий прибуток отриманий по результатам дiяльностi
Товариства за 2013 рiк направити:
100% - на виплату дивiдендiв.
ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства
за 2013 рiк.
Прийняте рiшення по восьмому питанню порядку денного:
1. Затвердити суму рiчних дивiдендiв за простими
акцiями у розмiрi 15 289 130,11 грн., дивiденд, який
припадає на одну просту iменну акцiю з дивiдендної
суми складає 0,128075409713845 грн.
2. Нарахування та виплату дивiдендiв у розмiрi 100%
вiд чистого прибутку здiйснити в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.
ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
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Про внесення змiн до Статуту Товариства.
Прийняте рiшення по дев’ятому питанню порядку денного:
1. Внести змiни до Статуту Товариства, виклавши його
в новiй редакцiї.
2. Затвердити нову редакцiю Статуту ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".
3. Доручити Головi Правлiння Товариства пiдписати
нову редакцiю Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
та
здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї
нової редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з правом
передоручення.
ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про внесення змiн та доповнень до Положення про
Ревiзiйну комiсiю.
Прийняте рiшення по десятому питанню порядку денного:
1. Внести змiни та доповнення до "Положення про
Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" та затвердити його у новiй редакцiї.
2. Доручити Головi Правлiння Товариства пiдписати
нову редакцiю "Положення про Ревiзiйну комiсiю
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".
ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Прийняте рiшення по одинадцятому питанню порядку
денного:
З моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному
складi.
ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Встановлення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Прийняте рiшення по дванадцятому питанню порядку
денного:
З моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", встановити кiлькiсний
склад Ревiзiйної комiсiї Товариства у кiлькостi 5 (п’яти)
осiб.
ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Прийняте рiшення по першiй частинi тринадцятого питання порядку денного:
Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства:
1) Антонову Наталiю Анатолiївну;
2) Шмат Катерину Петрiвну;
3) Онищука Олександра Адамовича;
4) Маслову-Левченко Марину Анатолiївну;
5) Бужор Алiсу Юрiївну.
Прийнятi рiшення по другiй частинi тринадцятого питання порядку денного:
Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".
ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Прийняте рiшення по чотирнадцятому питанню порядку денного:
1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з
членами та Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства.
2. Встановити розмiр винагороди Головi Ревiзiйної
комiсiї – 60% посадового окладу Голови Правлiння Товариства, кожному члену Ревiзiйної комiсiї - у розмiрi
40% посадового окладу Голови Правлiння Товариства
на мiсяць.
3. Обрати Голову Правлiння Товариства особою, яка
уповноважується на пiдписання договорiв з членами
та Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства.
П’ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про схвалення та/або вчинення правочинiв.
Прийняте рiшення по п’ятнадцятому питанню порядку
денного:
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1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рiшень
про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись
ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" протягом одного
року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної
господарської дiяльностi, а саме:
- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо
встановлення грошових зобов’язань особи перед ПАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" граничною сукупною
вартiстю до 700 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо
встановлення
грошових
зобов’язань
ПАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" перед особою граничною
сукупною вартiстю до 700 млн. грн., при обов’язковому
попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства (або
особу, яка виконує його обов’язки у разi його тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде
погоджена Наглядовою радою Товариства) на
пiдписання вiд iменi ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
правочинiв в рамках встановленої граничної вартостi.
ШIСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення по шiстнадцятому питанню порядку денного:
Достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi.
СIМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Обрання членiв Наглядової ради Товариства
Прийняте рішення по сімнадцятому питанню порядку
денного:
Обрати до складу Наглядової ради
1) Спектора Михайла Йосиповича;
2) VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (ВС ЕНЕРДЖІ
ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.);
3) ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна";
4) Куєвду Миколу Валерійовича;
5) Глазову Ольгу Валеріанівну;
6) Колесника Олега Миколайовича;
7) Луценка Івана Васильовича.
ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з
членами та Головою Наглядової ради Товариства,
встановлення розміру їх винагороди, затвердження
кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами та Головою Наглядової ради
Прийняте рiшення по вiсiмнадцятому питанню порядку денного:
1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з
членами та Головою Наглядової ради Товариства.
2. Встановити розмiр винагороди Головi Наглядової
ради – 75% посадового окладу Голови Правлiння Товариства, кожному члену Наглядової ради Товариства
у розмiрi 60% посадового окладу Голови Правлiння
Товариства на мiсяць.
3. Обрати Голову Правлiння Товариства особою, яка
уповноважується на пiдписання договорiв з членами
та Головою Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах рiчного обсягу оплати дiяльностi
Голови та членiв Наглядової ради.
6. Інформація про дивіденди.

За результатами звітнього
періоду
за простими
за
акціями
привілейованими
акціями
15 289 130.11
0

За результатами періоду,
що передував звітньому
за простими
за
акціями
привілейованими
акціями

Сума нарахова3 000 193.00
0
них дивідендів,
грн.
Нарахувані диві- 0.128075409713845
0
0.02513229627
0
денди на одну
акцію, грн.
Сума виплаче15 159 857.41
0
2 986 249,48
0
них дивідендів,
грн.
Дата складання
11.04.2014
26.09.2013
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
11.10.2014
26.03.2014
дивідендів
Опис
Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв 11.04.2014р. Дата складення перелiку осiб, що мають
право на отримання дивiдендiв - 11.04.2014р. Дата
виплати дивiдендiв - у строк, що не перевищує шiсть
мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення
про виплату дивiдендiв. Порядок виплати – вiдповiдно
до рiшення про виплату дивiдендiв та чинного законодавства.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1 565 030 1 581 976
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1 136 389 1 175 890
Довгострокові фінансові інвестиції
151 106
140 983
Запаси
21 348
25 361
Сумарна дебіторська заборгованість
52 808
40 239
Грошові кошти та їх еквіваленти
26 305
22 194
Власний капітал
830 353
957 699
Статутний капітал
29 844
29 844
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
253 329
301 280
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
101 835
241 797
Поточні зобов'язання і забезпечення
605 876
358 452
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(0,94000)
0,13000
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
(0,94000)
0,13000
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
119 376 000 119 376 000
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
0
0
протягом звітного періоду у відсотках від
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Голова Правлiння  	
(підпис) Стрюченко Олександр Миколайович
М.П.
_________________

Приватне акціонерне товариство «Нива»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство
«Нива»
Код за ЄДРПОУ
21318858

Місцезнаходження емітента

Хмельницька обл., м. Кам’янецьПодільський, вул. Індустріальна
1А
03849-3-90-85; 5-11-43

Міжміський код та телефон
емітента
Дата розкриття інформації у базі
29.04.2014
даних Комісії
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на www.zatniva.com.ua
якій розміщено регулярну річну
інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПЕКС-БАНК»
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменуПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПЕКСвання емітента,
БАНК», ід. код за ЄДРПОУ 36482677, Київська,
код за ЄДРПОУ,
Печерський, 01014, м. Київ, вул. Печерська, буд. 2/16,
місцезнаходження,
(044) 224-61-84,
міжміський код та
телефон емітента
2. Дата розкриття
28.04.2015
повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки www.apeksbank.com.ua/uk/korporativnoe_upravlenie.
html
в мережі Інтернет,
на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БДО», ід.
код за ЄДРПОУ
код за ЄДРПОУ 20197074
аудиторської фірми
(П. І. Б. аудитора фізичної особи підприємця), якою
проведений аудит
фінансової
звітності
5. Інформація про Чергові: рiчнi Загальнi Збори вiдбулися 27.03.2014 загальні збори
Рiшення №1 єдиного акцiонера (ТОВ «ПАРФЕ» код за
(розділ заповнюЄДРПОУ 33078194), що одноосiбно здiйснює
ється у випадку,
повноваження Загальних зборiв ПАТ «АПЕКС-БАНК»,
якщо емітент - ак- прийнято рішення: 1. Затвердити звіт Правління за
ціонерне товарирезультати діяльності ПАТ «АПЕКС-БАНК» у 2013 році;
ство)
2. Затвердити звіт Спостережної ради за результатами
діяльності ПАТ «АПЕКС-БАНК» у 2013 році;
3. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії про
діяльність ПАТ «АПЕКС-БАНК» у 2013 році;
4. Затвердити звіт (висновок) незалежного аудитора
щодо фінансової звітності ПАТ «АПЕКС-БАНК» за
2013 рік (ТОВ «БДО»); 5. Затвердити результати
діяльності ПАТ «АПЕКС-БАНК» за 2013 рік, зафіксовані у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31
грудня 2013 року, якою визначені основні показники
фінансово-господарської діяльності ПАТ «АПЕКСБАНК»; 6. Розподілити прибуток за результатами
діяльності ПАТ АПЕКС-БАНК у 2013 році у сумі
9 200 668,07 гривень наступним чином:
• Суму у розмірі 460 033. 40 (чотириста шістдесят
тисяч тридцять три гривні 40 коп. ) гривень, що
складає 5% від чистого прибутку за 2013 рік, відрахувати до Резервного фонду Банку;
• Суму у розмірі 460 033. 40 (чотириста шістдесят
тисяч тридцять три гривні 40 коп. ) гривень , що
складає 5% від чистого прибутку за 2013 рік, відрахувати до Фонду розвитку Банку;
• Суму в розмірі 8 280 601.27 (вісім мільйонів двісті
вісімдесят тисяч шістсот одна гривня 27 коп.) гривень
залишити нерозподіленою до відповідного рішення
одноосібного власника ПАТ «АПЕКС-БАНК» ТОВ
«ПАРФЕ».
7. Затвердити основні напрями діяльності ПАТ
«АПЕКС-БАНК» у 2014 році, визначені Спостережною Радою у Бізнес-плані на 2014 рік. 8. Попередньо схвалити значні правочини. У зв’язку з
неможливістю визначити, які значні правочини
вчинятимуться Банком у ході поточної діяльності,
схвалити значні правочини (ринкова вартість майна,
робіт або послуг, що є предметом такого правочину,
перевищує 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності товариства),
що укладатимуться Банком в зв’язку з наданням
третім особам банківських послуг/отриманням від
третіх осіб банківських послуг, передбачених ст. 47
Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
без обмеження граничної сукупної вартості таких
правочинів.
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При цьому, схвалені відповідні значні правочини
можуть вчинятися Банком протягом не більш як
одного року з дати оформлення цього Рішення. 9.
Затвердити рішення про збільшення статутного
капіталу ПАТ «АПЕКС-БАНК» на загальну суму
15 000 000,00 (п`ятнадцять мільйонів) гривень
шляхом приватного розміщення додаткових акцій
існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 10. Щодо здійснення приватного
розміщення акцій ПАТ «АПЕКС-БАНК»: 10.1.
Затвердити Рішення про приватне розміщення
акцій ПАТ «АПЕКС-БАНК»;
10.2. Затвердити перелік осіб, які є учасниками
приватного розміщення акцій ПАТ «АПЕКС-БАНК»:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПАРФЕ» (код за ЄДРПОУ 33078194, місцезнаходження якого: 01014, м. Київ, вул. Печерська,
буд.2/16 ) - єдиний акціонер ПАТ «АПЕКС-БАНК».
10.3. Приватне розміщення акцій здійснити без
залучення андеррайтера. 11. Надати повноваження
Правлінню ПАТ «АПЕКС-БАНК» у процесі здійснення процедур з приватного розміщення акцій:
вносити зміни до проспекту емісії акцій; повертати
внески, здійснені в оплату за акції, у разі незатвердження Рішенням єдиного акціонера у встановлені
законодавством строки результатів укладення
договорів з першими власниками у процесі
приватного розміщення акцій , або у разі прийняття
рішення про відмову від розміщення акцій. 12.
Надати повноваження Голові Правління ПАТ
«АПЕКС-БАНК» або особі, що виконуватиме
обов’язки Голови Правління у разі відсутності
Голови Правління, у процесі здійснення приватного
розміщення акцій: проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у
процесі приватного розміщення акцій; проводити дії
щодо забезпечення приватного розміщення
акцій. Для виконання зазначених повноважень
Голові Правління Банку надається право залучати
посадових осіб всіх органів управління та працівників Банку.
Позачерговi Загальнi Збори вiдбулися 23.05.2014
(скликано Спостережною Радою) - Рiшення №2
єдиного акцiонера (ТОВ «ПАРФЕ» код за ЄДРПОУ
33078194), що одноосiбно здiйснює повноваження
Загальних зборiв ПАТ «АПЕКС-БАНК», прийнято
рішення:1. Затвердити результати укладання
договорiв з першими власниками, а саме з ТОВ
«ПАРФЕ», у процесi приватного розмiщення акцiй
ПАТ «АПЕКС-БАНК», що пропонувалися до
розмiщення у кiлькостi 15 000 (п`ятнадцять тисяч)
штук на загальну номiнальну вартiсть 15 000 000,00
грн. (п`ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.) у
повному обсязi. 2. Затвердити результати приватного розмiщення акцiй ПАТ «АПЕКС-БАНК» у кiлькостi
15 000 (п`ятнадцять тисяч) штук на загальну
номiнальну вартiсть 15 000 000,00 грн. (п`ятнадцять
мiльйонiв гривень 00 коп.) у повному обсязi. 3.
Затвердити звiт про результати приватного
розмiщення акцiй ПАТ «АПЕКС-БАНК» (додається).
4. Затвердити Статут Публiчного акцiонерного
товариства «АПЕКС-БАНК» в новiй редакцiї
(додається), у тому числi у частинi збiльшення
статутного капiталу ПАТ «АПЕКС-БАНК» до 205 000
000,00 грн. (двiстi п`ять мiльйонiв гривень 00 коп.), з
урахуванням затверджених результатiв приватного
розмiщення акцiй ПАТ «АПЕКС-БАНК» у повному
обсязi. 5. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ
«АПЕКС-БАНК» Кириллову А. В. пiдписати Статут
ПАТ «АПЕКС-БАНК».
6. Інформація про дивіденди: за результатами дiяльностi ПАТ «АПЕКСБАНК» у 2014 р. рішення щодо виплати дивідендів не приймалось Рiшення № 2 єдиного акцiонера , що одноосiбно здiйснює повноваження
чергових Загальних зборiв ПАТ «АПЕКС-БАНК» вiд 17.04.2015; за
результатами дiяльностi ПАТ "АПЕКС-БАНК" у 2013 р. рішення щодо
виплати дивідендів не приймалось - Рiшення № 1 єдиного акцiонера, що
одноосiбно здiйснює повноваження чергових Загальних зборiв ПАТ
«АПЕКС-БАНК» вiд 27.03.2014.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
За результатами
За результатами періоду, що
звітнього періоду
передував звітньому
2014 рік
за
за
за
за привілейованими
прости- привіле- простими
акціями
ми
йовани- акціями
акціями
ми
акціями
0
0
0
0

Сума нарахованих
дивідендів, грн.
Нарахувані дивіденди
0
0
0
0
на одну акцію, грн.
Сума виплачених
0
0
0
0
дивідендів, грн.
Дата складання переліку осіб, які мають
право на отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів
Опис
1) за результатами дiяльностi ПАТ «АПЕКС-БАНК»
у 2014 році дивiденди не нараховувалися i не
виплачувалися - Рiшення № 2 єдиного акцiонера ,
що одноосiбно здiйснює повноваження чергових
Загальних зборiв ПАТ «АПЕКС-БАНК» вiд
17.04.2015; 2) за результатами дiяльностi

ПАТ "АПЕКС-БАНК" у 2013 році дивiденди не
нараховувалися - Рiшення № 1 єдиного акцiонера,
що одноосiбно здiйснює повноваження чергових
Загальних зборiв ПАТ «АПЕКС-БАНК» вiд
27.03.2014.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис.
грн)
Найменування показника
Період
звітний Попередній
2014
2013
Усього активів
797825
760199
Грошові кошти та їх еквіваленти
278045
111126
Кошти в інших банках
90
171827
Кредити та заборгованість клієнтів
507020
408295
Усього зобов'язань
579059
549193
Кошти банків
57899
182596
Кошти клієнтів
511749
350536
Усього власного капіталу та частка меншості
218766
211006
Статутний капітал
205000
190000
Чистий прибуток/(збиток)
-7240
5373
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
-36.81
28.28
(грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
-36.81
28.28
просту акцію (грн.)
Голова Правління 	Кириллова А.В.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДIАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТIВ»
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДIАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТIВ»,
05748890, 65005 Одеська область Малиновський р-н м. Одеса вул.Бугаївська, 21, (048) 7965153
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 28.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.ozrsv.pjsc.od.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Емкон-Аудит»,
37153128
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне товариство) Черговi загальнi збори акцiонерiв
вiдбулися 16.04.2014 Перелiк питань, що виносяться на голосування,
згiдно з порядком денним (порядок денний зборiв): 1. Призначення головуючого та секретаря Загальних зборiв Товариства. 2. Припинення повноважень складу лiчильної комiсiї та обрання нового складу лiчильної
комiсiї. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних
зборiв, затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв Товариства. 4. Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi та прийняття рiшень за
наслiдками розгляду звiту. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк. 5. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства
за 2013 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 7. Затвердження рiчних
результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств Товариства за 2013 рiк. 8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк. 9. Затвердження рiшень Наглядової ради та Правлiння прийнятi ними у перiод мiж
Зборами. 10. Прийняття рiшення про створення, лiквiдацiю, реорганiзацiю
дочiрнiх пiдприємств,фiлiй,представництв Товариства. Затвердження
змiн до статутiв дочiрних пiдприємств. 11. Про порядок покриття збиткiв
за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк. Затвердження планового нормативу вiдрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивiдендiв за результатами дiяльностi у 2014 роцi.
12. Прийняття рiшення про вiдкликання Голови та членiв Наглядової ради
Товариства. 13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Наглядової ради. 14. Обрання Голови Наглядової
ради Товариства. 15. Прийняття рiшення про вiдкликання Голови та

членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства. 17. Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства. 18. Прийняття рiшення про вiдкликання Голови та членiв Правлiння Товариства.
19. Обрання Голови та членiв виконавчого органу Товариства. 20. Розгляд питання життєдiяльностi товариства у сформованiй полiтикоекономiчнiй ситуацiї. Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного,
затвердженого рiшенням наглядової ради Товариства, не надходило.
Змiни до порядку денного не вносились. Результати розгляду питань порядку денного: По питанням № 1,2,3,5,7,10,12,15,18,19 порядку денного
загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення прийнятi «за» ОДНОГОЛОСНО По питанням № 4,6,8,9,11,20 рiшення прийняте «за» необхiдною бiльшiстю голосiв; По питанням № 13,14,16,17, що передбачає кумулятивне голосування, обрана необхiдна кiлькiсть членiв органу
Товариства, вiдповiдно до Статуту. Позачерговi збори в звiтному перiодi
не скликались i не проводились
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
показника
звітний
попередній
Усього активів
49178
52822
Основні засоби (за залишковою вартістю)
38295
42850
Довгострокові фінансові інвестиції
748
797
Запаси
4840
5783
Сумарна дебіторська заборгованість
4838
3143
Грошові кошти та їх еквіваленти
11
59
Власний капітал
43000
44782
Статутний капітал
35561
35561
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
7439
9221
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
--Поточні зобов'язання і забеспечення
6178
8040
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.30066450 -0.03762520
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.30066450 -0.03762520
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
5926872
5926872
Цінні папери власних загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
протягом звітного
у відсотках від статутноперіоду
го капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Голова Правлiння ____________ Заремба Василь Григорович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 29 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНiЯ “СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО”
Річна інформація
емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1.Повне найменування емітента,
ПУБЛIЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходження, СТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНiЯ
міжміський код та телефон емітента "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО",
05471081, Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н., 08132 м.
Вишневе, вул. Київська, 8є
2,Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії – 28.04.2015р
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію - www.sevenergo.com.ua
4. Загальними зборами акціонерів (протокол №22 від 02.04.2015р.)
прийняти рішення: питання порядку денного «Затвердження річного звіту
Товариства за 2014р.» не розглядати.
5. Інформація про загальні збори в 2014 році. Загальні збори акціонерів від 08 квітня 2014року. Кворум 92.25%. Скликані Наглядовою
радою.
Порядок денний
1)Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК
«СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства; 2) Про порядок проведення
Загальних зборів акціонерів Товариства; 3) Звіт Правління про
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління
Товариства; 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства; 5) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства; 6)
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 7) Розподіл
прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році; 8)
Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2013 рік; 9)
Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства; 10)
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства; 11) Затвердження умов
договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Ревізійної комісії;
12) Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань, запропонованих у порядку денномі Загальних Зборів акціонерів рішення
прийняті та затверджені.
Інформація про загальні збори 2015р. Позачергові Загальні збори акціонерів від 25 грудня 2014р. Кворум 92,17%. Скликані Наглядовою
радою.
Порядок денний
1)Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК
«СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства;
2) Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3) Про внесення змін до Статуту Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних Зборів акціонерів рішення
прийняті та затверджені.

6. Інформація про дивіденди. За результатами 2014року Черговими
Загальними зборами прийнято наступне рішення: питання порядку
денного «Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за
2014рік» не розглядати.
II Основні показники
фінансово - господарської діяльності емітента
(тис.грн)
Найменування показника
Період
2014р.
2013р
Усього активів
х
690142
Основні засоби (за залишковою вартістю)
х
416379
Довгострокові фінансові інвестиції
х
104410
Запаси
х
10663
Сумарна дебіторська заборгованість
х
72512
Грошові кошти та їх еквіваленти
х
21487
Власний капітал
х
384929
Статутний капітал
х
6722
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток )
х
85725
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
х
128039
Поточні зобов’язання і забезпечення
х
177174
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
х
1,04178
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
х
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
х
26889600
Цінні папери власних
Загальна
197000
х
У відсотках від статутного
Х
х
випусків, викуплені
капіталі
протягом звітного року
Загальна сума коштів, витрачених
200152
х
на викуп цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Примітки: У зв’язку з тимчасовою окупацією АР Крим та м. Севастополя внаслідок збройної агресії Російської Федерації та з метою дотримання ПАТ «ЕК»Севастопольенерго» вимог чинного законодавства
України та захисту прав і інтересів акціонерів протоколом №21 Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 25 грудня 2014року
було
прийнято
рішення
внести
зміни
до
Статуту
ПАТ
«ЕК»Севастопольенерго» щодо зміни його місцезнаходження з тимчасово окупованої території на іншу територію України відповідно до Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про
особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій
території України» від 12. 08.2014року №1636-VII. У зв’язку з чим 25
грудня 2014 року було внесено відповідні зміни до Статуту Товариства
та проведено відповідну реєстрацію зміни місця знаходження юридичної особи ПАТ «ЕК»Севастопольенерго» з тимчасово окупованої території м. Севастополя на територію материкової України. Ситуація на півострові була неконтрольованою, двозначною, з одночасною дією
українських і російських норм законодавства. Станом на теперішній час
Товариство не має можливості відновити первинні документи за період
перебування на окупованій території АР Крим, достовірно встановити
перелік та обсяг всіх господарських операцій, що унеможливлює складання і подання фінансової звітності за 2014 рік.    
Генеральний директор ПАТ «ЕК»Севастопольенерго» Миргородський В.В.
Головний бухгалтер ПАТ «ЕК»Севастопольенерго» Штуля Я.Я

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
2. Код за ЄДРПОУ 00957040
3. Місцезнаходження вул. Горького, 1, м. Бобровиця, Чернігівська обл., 17400
4. Міжміський код, телефон та факс (04632) 2-31-58 2-31-58
5. Електронна поштова адреса o.nikolenko@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.bobrovica-hpp.in.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
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містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
28.04.2015 р. річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бобровицьке хлібоприймальне підприємство» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- припинено повноваження Голови Наглядової ради Диниса Юрія Георгійовича (паспорт ВО 139602 05.08.1996р. виданий Ужгородський МВ УМВС
України в Закарпатській обл.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою
у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 22.04.2014р.;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Нiколенко Ольгу
Вiкторiвну (паспорт НЕ 306864 21.06.2003р. виданий Канівський МРВ УМВС
України в Черкаській обл.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у
статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з
22.04.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини
не має.
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- припинено повноваження члена Наглядової ради Логойду Iвана
Iвановича (паспорт ВР 197714 19.05.2005р. виданий Мукачівським МВ
УМВД України в Закарпатській обл.) за рішенням річних загальних зборів.
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з
22.04.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не
має.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Диниса Юрія Георгійовича
(паспорт ВО 139602 05.08.1996р. виданий Ужгородський МВ УМВС України в Закарпатській обл.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у
статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на три роки.
До призначення займав наступні посади: ЗАТ «Індустріальна молочна
компанія» начальник юридичного відділу; ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ» заступник директора з юридичних
питань; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не
має.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Логойду Iвана Iвановича
(паспорт ВР 197714 19.05.2005р. виданий Мукачівським МВ УМВД України
в Закарпатській обл.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на три роки. До

призначення займав наступні посади: господарський суд Закарпатської області секретар, ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ» провідний юрисконсульт; непогашених судимостей за корисливі та
посадові злочини не має.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Таран Юрія Миколайовича
(паспорт серії НК № 778077, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 21.03.2000р.) за рішенням річних загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на три
роки. До призначення займала наступні посади: Чернігівська філія НАК
«УКРАГРОЛІЗИНГ» радник директора з питань безпеки, ПП «АГРОПРОГРЕС» провідний юрисконсульт; непогашених судимостей за корисливі та
посадові злочини не має.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Директор 	Кудін Валентин Миколайович
		
підпис, м. п.
28.04.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД ВАСИЛІВКА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД ВАСИЛІВКА»
1.2. Код за ЄДРПОУ 00486758
1.3. Місцезнаходження Сумська обл., Лебединський р-н, с. Василівка
1.4. Міжміський код, телефон та факс 0544538235
1.5. Електронна поштова адреса vat_00486758@aft.org.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://pzvasylivka.emit.com.ua/
pzvasylivka/
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
28.04.2015 р. загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА» прийнято рішення про зміну
складу посадових осіб емітента, а саме:
- звільнено з посади члена Наглядової ради Горобця Григорія Івановича (паспорт серія МА №025025, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України
в Сумській області 19.09.1995 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у
статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з
20.04.2012р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини
не має.
- звільнено з посади члена Наглядової ради Бугрименко Михайла Миколайовича (паспорт серії МА №893077, виданий Тростянецьким РВ УМВС України
в Сумській області 28.12.2000 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 20.04.2012р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- звільнено з посади члена Наглядової ради Грищенко Олександра
Миколайовича (паспорт серія МА №067400 виданий Сумським РВ УМВС
України в Сумській області 27.02.1996 р.) за рішенням загальних зборів.
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з
20.04.2015р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини
не має.
- звільнено з посади члена Ревізійної комісії Скідіна Олега Володимировича (паспорт серія МА №935986 виданий Зарічним РВ СМУ УМВС
України в Сумській області 14.03.2001 р.) за рішенням загальних зборів.
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з
20.04.2015р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини
не має.
- звільнено з посади члена Ревізійної комісії Пишну Оксану Володимирівну (паспорт серії МА №307158, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 01.07.1997 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з
20.04.2012р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини
не має.
- звільнено з посади Голови Ревізійної комісії Авраменко Наталію
Олександрівну (паспорт серії МА №199330, виданий Центральним
ВВССМУ УМВС України в Сумській області 28.10.1996 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 13.05.2013р.; непогашених судимостей за корисливі та
посадові злочини не має. З 13.05.2012р.

- призначено на посаду члена Наглядової ради Бондарєва Євгенія Михайловича (паспорт серія МА №673092, виданий Путивльським РВ УМВС
України в Сумській області 02.07.1999 р.) за рішенням загальних зборів.
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено строком на три роки; до призначення займав наступні посади: Сумська товарна
біржа «СУМИАГРОПРОМБІРЖА» юрисконсульт, заступник голови СООУ
ПП «Україна майбутнього» Голова СООУ ПП «Україна майбутнього», ТОВ
«БУДИЛЬСЬКЕ» юрисконсульт, ТОВ «АВІС-Україна» юрисконсульт, ТОВ
«ЗЕРНОВА ІНДУСТРІЯ» юрисконсульт; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду члена Наглядової ради Рунова Дмитра Геннадійовича (паспорт серії МВ №582241, виданий Зарічним РВ у м. Суми
УДМС України в Сумській області 17.04.2015 р.) за рішенням загальних
зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено строком на три роки; до призначення займав наступні посади: ТОВ
«БУДИЛЬСЬКЕ» юрисконсульт; непогашених судимостей за корисливі та
посадові злочини не має.
- призначено на посаду члена Наглядової ради Грищенко Олександра
Миколайовича (паспорт серія МА №067400 виданий Сумським РВ УМВС
України в Сумській області 27.02.1996 р.) за рішенням загальних зборів.
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено строком на три роки; до призначення займав наступні посади: член наглядової
ради ПАТ «Племзавод «Василівка», заступник директора з виробництва
ТОВ «АФ «ДОВІРА 2008», ТОВ «АВІС УКРАГРО» заступник директора ;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Скідіна Олега Володимировича (паспорт серія МА №935986 виданий Зарічним РВ СМУ УМВС
України в Сумській області 14.03.2001 р.) за рішенням загальних зборів.
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено строком на три роки; до призначення займав наступні посади: член Ревізійної
комісії ПАТ «Племзавод «Василівка», начальник фінансово-економічного
відділу ТОВ «Сумська агросервісна компанія», заступник директора з економіки та фінансів ТОВ «АВІС УКРАГРО»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Пишну Оксану Володимирівну (паспорт серії МА №307158, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС
України в Сумській області 01.07.1997 р.) за рішенням загальних зборів.
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено строком на три роки; до призначення займав наступні посади: член Ревізійної
комісії ПАТ «Племзавод «Василівка», ТОВ «АВІС-УКРАЇНА», заступник директора по фінансам; непогашених судимостей за корисливі та посадові
злочини не має.
- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Авраменко Наталію
Олександрівну (паспорт серії МА №199330, виданий Центральним
ВВССМУ УМВС України в Сумській області 28.10.1996 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу
призначено строком на три роки; до призначення займав наступні посади:
член Ревізійної комісії ПАТ «Племзавод «Василівка»спеціаліст з аудиту
ТОВ «АФ «Аудит Едвайз», бухгалтер ТОВ «АВІС-УКРАЇНА»; непогашених
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Генеральний директор
Гончаренко А.В. ________________________
28.04.2015р. підпис, м.п.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Айрес»,
місцезнаходження, міжмісь35370627, вул. Шота Руставелі, буд. 18,
кий код та телефон емітента
м. Київ, Печерський р-н, область, 01601,
Україна, 044 209 87 08, 209 87 08
2. Дата розкриття повного
28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://35370627.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «ЮРФІНІНмісцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ВЕСТ» , 34603665, вул. Спаська буд.
11, оф 313 м. Київ, д/н, Подільський,
04070, (044)289-22-94
2. Дата розкриття повного
28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://34603665.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА
місцезнаходження,
міжміський код та телефон ГРУПА «РЕГІОН-КАПІТАЛ» ,
34531727, вул. Обсерваторна,23, д/н,
емітента
Шевченківський, д/н, Україна, (044) 232-52-94
2. Дата розкриття повного 28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://34531727.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Актеон-Ф»,
місцезнаходження,
35428226, вул Круглоуніверситетська,
міжміський код та телефон
буд. 14, м. Київ, Печерський р-н, область,
емітента
01601, Україна, 044 209 87 09, 209 87 09
2. Дата розкриття повного 28.04.2015
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://35428226.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «АЛТЕРРА» ,
місцезнаходження, міжмісь35428142, вул. Рибальська, 13, м. Київ,
кий код та телефон емітента
Печерський р-н, область, 01103, Україна,
044 232-52-87
2. Дата розкриття повного
28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://35428142.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «ВАДЕС» ,
місцезнаходження, міжмісь34538963, вул. Електриків, буд. 26,
кий код та телефон емітента
м. Київ, Подільський р-н, область, 04176,
Україна, 044 289 2294
2. Дата розкриття повного
28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://34538963.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «АРИОН-С» ,
місцезнаходження,
35428158, вул. Івіна Мазепи, буд. 3, літ.А,
міжміський код та телефон
оф. 197, м. Київ, Печерський р-н, область,
емітента
01010, Україна, 044-209 87 08, 209 87 08
2. Дата розкриття повного 28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://35428158.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО «ВАДЕС КЕПІТАЛ МЕмісцезнаходження,
міжміський код та телефон НЕДЖМЕНТ» , 34531554, вул. Артема,
буд. 21, м. Київ, Шевченківський, область,
емітента
04053, Україна, 044 232 52 91, 232 52 91
2. Дата розкриття повного 28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://34531554.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емі- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАтента, код за ЄДРПОУ, місРИСТВО «ВАСIЩЕВО», 00450097,
цезнаходження, міжміський
62495 Харкiвська область Харкiвський смт.
код та телефон емітента
Васищево Новопроектна,1, (057) 76-808-76
2. Дата розкриття повного 28.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
http://vasishevo.nr-avers.com.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Буддеталь1»,
місцезнаходження,
21209336, 61106 Харкiвська область
міжміський код та телефон
Орджонiкiдзевський м. Харкiв вул.
емітента
Плиткова, 12, (057)76-808-76
2. Дата розкриття повного
27.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.buddetal.nr-avers.com.ua/reg_zvit.html
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Київміськголовпостач»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 04542755
3. Місцезнаходження емітента: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 2788420
5. Електронна поштова адреса емітента: nadiia.legal@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kggsnab.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій
2. Текст повідомлення
27.04.2015р. ПАТ «Київміськголовпостач» отримало перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства (зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів), з якого стало відомо:
- частка акціонера – фізичної особи зменшилась з 4 970 963 штук
акцій (87,328% статутного капіталу) до 2 513 707 штук акцій (44,16%
статутного капіталу);
- частка акціонера – фізичної особи збільшилась з 0 штук акцій
(0 % статутного капіталу) до 2 514 081 штук акцій (44,17% статутного
капіталу).
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Директор
Д.І. Собків
28.04.2015 р

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік
емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Приватне акцiонерне
товариство «Центр корпоративних рiшень»,

міжміський код та телефон емітента:

32552970, Київська обл. 01013 м. Київ вул. Промислова, 4, 044-253-00-27
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.solutions.org.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Арка», 31520115
5. Інформація про загальні збори
20.04.2015 проведено чергові загальні збори.
Порядок денний:1. Обрання Лiчильної комiсiї Рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ «Центр корпоратиних рiшень» (надалi - Загальнi збори
Товариства).2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв Товариства.3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства.
4. Звiт директора ПрАТ «Центр корпоративних рiшень» про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та прийняття
рiшення за результатами розгляду звiту.5. Звiт Ревiзора за результатами
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та
прийняття рiшення за результатами розгляду звiту.6. Затвердження рiчної
фiнансової звiтностi Товариства за 2014 р.7. Розподiл прибутку i збиткiв
Товариства.8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року.9. Схвалення ранiше укладених
правочинiв.10. Погодження правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть.11. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта
малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
46426,2
44060,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)
12315,2
13226,8
Довгострокові фінансові інвестиції
1712
1712
Виробничі запаси
24,5
24,2
Сумарна дебіторська заборгованість
15216,4
15792,5
Грошові кошти та їх еквіваленти
7179
3300,3
Власний капітал
24686,7
29690,7
Статутний капітал
21452,4
21452,4
Нерозподілений прибуток (непокритий
(5423,1)
(1052)
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
16860,2
9612,1
Поточні зобов'язання і забезпечення
4879,3
4757,7
Чистий прибуток (збиток)
(5143,1)
(712,9)
Директор

О. І. Брусов

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміський код та
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦIЙНЕ
ПРОЕКТНО-БУДIВЕЛЬНОВИРОБНИЧЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНАРЕСТАВРАЦIЯ», 21616277, 04071

Київська область Подiльський м. Київ
провулок Ярославський, буд. 7/9, 0676504983
2. Дата розкриття повного 29.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
http://ukraine-restoration.com.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Імпульс»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів
1.Приватне акціонерне товариство «Імпульс», 14272771, м. Чернівці, вул.
Коростишівська 8-Б, (0372) 550608

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://www.impuls.cv.ua/166.php

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:

ІІ. Текст Повідомлення
Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» № 1
від 22.04.2015р. затверджено персональний склад ревізійної комісії АТ
«Укрексімбанк»:
- Войцеховська Світлана Михайлівна – член ревізійної комісії АТ «Укрексімбанк»;
- Дуда Володимир Петрович – член ревізійної комісії АТ «Укрексімбанк»;
- Рубан Наталія Іванівна – член ревізійної комісії АТ «Укрексімбанк».
Посадові особи згоду на розкриття своїх паспортних даних не надавали. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають,
часткою в статутному капiталi не володiють.
Вiдповiдно до Положення про Ревізійну комісію АТ «Укрексімбанк»
термiн повноважень членiв Ревізійної комісії - три роки.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Член Правління 	В.О. Руда
23.04.2015

Публічне акціонерне товариство
«Державний експортно-імпортний
банк України»

2. Код за ЄДРПОУ: 00032112
3. Місцезнаходження: 03150 м.Київ, вул. Горького. 127
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 247-38-38, 247-80-82
5. Електронна поштова адреса: bank@eximb.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.eximb.com/ukr/about/
securities_report/2015/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Голова правління

І.Л. Міняйло

Приватне акціонерне Товариство «Сміла-Агропромсервіс»
Річна інформація емітента за 2014рік
1. Основні відомості про емітента
1.1 Повне найменування емітента, код Приватне акціонерне Товариза ЄДРПОУ, місцезнаходження,
ство «Сміла-Агропромсервіс»,
міжміський код та телефон емітента
30065580, 20700,Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Мазура, 21а, 0473346308

1.2 Дата розкриття повного тексту річної 29.04.2015р.
інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
1.3 Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://smila-agroprom.pat.ua
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
Голова Правління ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» М. О. Тищенко

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне
товариство «Бізнес-центр «Нивки»

2. Код за ЄДРПОУ 35290772
3. Місцезнаходження 150, Київ, Фізкультури, 30
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 4494408, 4494408
5. Електронна поштова адреса nivki@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://35290772.infosite.com.ua
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ» (далі
за текстом - Товариство) від 24.04.2015р. (протокол № 24-04/2015 від
24.04.2015) прийнято рішення про дострокове припинення повноважень
Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Звільнено з посади Голови Наглядової ради Фесенко Світлану Іллівну
(паспорт серії СН № 479550, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в
м.Києві, 21.05.1997р.). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 70058 штук простих іменних акцій, що складає 1,00%.
Посадова особа перебувала на посаді Голови Наглядової Ради Товариства
чотири роки і одинадцять місяців.
Звільнено з посади Члена Наглядової ради Товариства Маркарову
Оксану Сергіївну (паспорт серії СН № 774609, виданий Ватутінським РУ ГУ
МВС України в в м.Києві, 20.03.1998р.). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 3 502 927 штук простих іменних акцій, що
складає 50,00 %. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової
Ради Товариства чотири роки і одинадцять місяців.
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(044) 5864394

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ» (далі
за текстом - Товариство) від 24.04.2015р. (протокол № 24-04/2015 від
24.04.2015) прийнято рішення визначити кількісний склад Наглядової ради
Товариства - 3 особи та призначити новий склад Наглядової ради.
Призначено Головою Наглядової ради Фесенко Світлану Іллівну (паспорт серії СН № 479550, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві,
21.05.1997р.) терміном на 3 роки. Частка посадової особи у статутному
капіталі Товариства становить 70058 штук простих іменних акцій, що складає 1,00%. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: Голова правління ЗАТ «Транспортник».
Призначено Членом Наглядової ради Архіпенко Сергія Миколайовича
(паспорт серії МЕ 392790 виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві 07.09.2004 р.) терміном на 3 роки. Частка посадової особи у статутному
капіталі Товариства становить 3432869 штук простих іменних акцій, що складає 49,00%. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: Голова Наглядової ради ПАТ «Фірма Київздравреконструкція».
Призначено Членом Наглядової ради Волинця Данило Мефодійовича
(паспорт серії СН 253709 виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 09.08.1996 р.) терміном на 3 роки. Частка посадової особи у статутному
капіталі Товариства становить 0 штук простих іменних акцій. Інші посади,
які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: економічний радник ТОВ КУА «ІТТ-менеджмент».
Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Генеральний директор
Харітініна Валентина Антонівна

№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний комерцiйний банк»
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Аграрний комерцiйний банк», 21570492, 03150, м. Київ, Димитрова, 9-А,
(044)2054170.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://www.agrocombank.com.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «ПКФ Аудит-фiнанси», 34619277.
5. Інформація про загальні збори
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗЗА 07.04.2014 РОКУ:
1. Обрання членів Лічильної комісії. 2. Про затвердження річного звіту ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік. 3. Затвердження порядку розподілу
прибутку і збитків ПАТ «Агрокомбанк». 4. Прийняття рішення про припинення повноваджень членів Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».
5. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з членами Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».
6. Прийняття рішення про припинення повноваджень членів Ревізійної
комісії ПАТ «Агрокомбанк». 7. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк». 8. Про затвердження звіту Спостережної ради
ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік. 9. Про затвердження звіту Правління
ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік. 10. Про затвердження звіту Ревізійної
комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік. 11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії
ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік. 12. Про затвердження звіту і висновку
зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності
ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік.
По першому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: 1. Обрати членів
Лічильної комісії, в складі: Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії; Ораєвська Світлана Борисівна, начальник сектора облуговування активів інститів спільного інвестування ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії;
Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора обслуговування активів
пенсійних фондів ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії. 2. Уповноважити Лічильну комісію вести підрахунки голосів за бюлетенями та забезпечити оголошення результатів голосування. Результати голосування
оформити протоколом про підсумки голосування Загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк». По другому питанню порядку денного
ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити річну фінансову звітність (за МСФЗ) ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік. 2. Затвердити прибуток, отриманий публічним
акціонерним товариством «Аграрний комерційний банк» за результатами
діяльності у 2013 року в розмірі 1 119 739,66 грн. (один мільйон сто
дев’ятнадцять тисяч сімсот тридцять дев’ять гривень 66 копійок). По третьому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Прибуток на загальну суму
1 722 489,66 (один мільйон сімсот двадцять дві тисячі чотириста вісімдесят дев’ять гривень 66 копійок), який складається з: прибутку у розмірі
1 119 739,66 грн. (один мільйон сто одинадцять тисяч сімсот тридцять
дев’ять гривень 66 копійок), отриманого ПАТ «Агрокомбанк» за результатами діяльності у 2013 році; залишку нерозподіленого прибутку у розмірі
602 750,00 (шістсот дві тисячі сімсот п’ятдесят гривень 00 копійок), отриманого у 2010 році направити до резервного фонду ПАТ «Агрокомбанк».
По четвертому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Відкликати діючих
Членів Спостережної ради Банку. По п’ятому питанню порядку денного
ВИРIШИЛИ: Обрати Спостережну раду у складі 3 (трьох) осіб строком на
3 (три) роки. Затвердити Членів Спостережної ради Банку: Дробота Володимира Івановича, Захарчука Олександра Володимировича, Джіму Ольгу
Миколаївну. Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з членами Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк». Уповноважити Голову Правління ПАТ «Агрокомбанк» Котенєву Ольгу Григорівну підписати цивільно-правові договори з членами Спостережної ради
ПАТ «Агрокомбанк». По шостому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ:
Відкликати діючих Членів Ревізійної комісії Банку. По сьомому питанню
порядку денного ВИРIШИЛИ: Обрати Ревізійну комісію у складі 2 (двох)
осіб строком на 3 (три) роки. Затвердити Членів Ревізійної комісії Банку:
Дробота Анатолія Івановича, Рєзнік Ларису Олександрівну. Затвердити
типову форму цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк». Уповноважити Голову Правління
ПАТ «Агрокомбанк» Котенєву Ольгу Григорівну підписати цивільноправові договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк». По

восьмому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік По дев’ятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити звіт Правління ПАТ «Агрокомбанк»
за 2013 рік По десятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік По одинадцятому
питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Визнати роботу Спостережної
ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «Агрокомбанк» у 2013 році задовільною. По дванадцятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити звіт і висновок Аудиторської фiрми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «ПКФ Аудит-фінанси» за наслідками аудиту
річної фінансової звітності за 2013 рік.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗЗА 24.11.2014 РОКУ:
1.Обрання членів лічильної комісії. 2. Збільшення статутного капіталу
публічного акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 3. Про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про
приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення. 4. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються
повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення
змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори
з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій;
затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера,
який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі; прийняття рішення
про відмову від розміщення акцій. 5. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення
реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
По першому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: 1. Обрати членів
Лічильної комісії, в складі: Коробко Лілія Вікторівна, начальник відділу депозитарних операцій ПАТ «Агрокомбанк» - Голова Лічильної комісії; Ораєвська Світлана Борисівна, начальник сектора облуговування активів інститів спільного інвестування ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії;
Дяченко Ангеліна Сергіївна, начальник сектора обслуговування активів
пенсійних фондів ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лічильної комісії. 2. Уповноважити Лічильну комісію вести підрахунки голосів за бюлетенями та забезпечити оголошення результатів голосування. Результати голосування
оформити протоколом про підсумки голосування Загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбанк». По другому питанню порядку денного
ВИРIШИЛИ: Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на 20 001 000,00 (двадцять мільйонів одна тисяча грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових
внесків. По третьому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Здійснити
приватне розміщення акцій в кількості 16 950 000 (шістнадцять мільйонів
дев’ятсот п’ятдесят тисяч) штук. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій окремим додатком №1, який є невід’ємною частиною цього
протоколу. Здійснити приватне розміщення акцій серед дійсних акціонерів
ПАТ «Агрокомбанк» станом на 24.11.2014 року та сторонніх осіб, які не є
акціонерами Товариства на дату проведення Загальних Зборів акціонерів
(Бондаренка Дмитра Сергійовича, ідентифікаційний код 3128520590 та
Товариства з обмеженою відповідальністю «КТД ГРУП КОМПАНІ», код
ЄДРПОУ 39426552). По четвертому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ:
Призначити Правління Публічного акціонерного товариства «Аграрний
комерційний банк» уповноваженим органом Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк», якому надаються повноваження
щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у
процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного
розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі
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незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення
акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному
друкованому органі; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
По п’ятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Призначити Бондаренко
Ольгу Григорівну Голову Правління Публічного акціонерного товариства
«Аграрний комерційний банк» уповноваженою особою Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» якій надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення
про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

2. Основні
(тис. грн)

показники

фінансово-господарської

Найменування показника
Усього активів
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Усього зобов'язань
Кошти банків
Кошти клієнтів
Усього власного капіталу та частка меншості
Статутний капітал
Чистий прибуток/(збиток)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
(грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію (грн.)

діяльності

банка

Період
поперезвітний
дній
589926
540218
94842
92195
0
3110
310087
303663
461977
408835
20802
44804
356235
312442
589926
540218
102453
102453
(3434)
1103
-0,04
0,00
-0,04

0,00

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЗВIНКОВЕ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЗВIНКОВЕ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00857404
3. Місцезнаходження: 08622, с. Плесецьке, д/н
4. Міжміський код, телефон та факс: (067) 442-68-73 д/н
5. Електронна поштова адреса: eva-2001@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://dzvinkove.zvitat.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення
За даними реєстру, складеного для реєстрацiї акцiонерiв для участi в
загальних зборах акцiонерiв станом на 22.04.2015 р. та отриманого в ПАТ
«НДУ» 27.04.2015 р., пакет акцiй зменшився з 3126038 шт. до 2022900 шт.

i становить 24.8999% статутного капiталу (35,4884% вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй).
За даними реєстру, складеного для реєстрацiї акцiонерiв для участi
в загальних зборах акцiонерiв станом на 22.04.2015 р. та отриманого в
ПАТ «НДУ» 27.04.2015 р., пакет акцiй зменшився з 2593226 шт. до 0 шт.
i становить 0% статутного капiталу (0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй).
За даними реєстру, складеного для реєстрацiї акцiонерiв для участi в
загальних зборах акцiонерiв станом на 22.04.2015 р. та отриманого в
ПАТ «НДУ» 27.04.2015 р., пакет акцiй збiльшився з 926707 шт. до
2029845 шт. i становить 24.9854% статутного капiталу (35.6102% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй).
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління
Пелих Оксана Iгорiвна

Річна інформація емітента цінних паперів
1. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Сума виплачених
592089.04
0.000
194681.16
0.000
дивідендів, грн.
Дата складання переліку
17.04.2013
осіб, які мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати
22.04.2013
дивідендів
Опис
Виплата дивiдендiв: черговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулися 17.04.2013
р., прийняли рiшення про виплату дивiдендiв по пiдсумках роботи Товариства
за 2012 рiк. На виплату дивiдендiв мали право акцiонери, якi включенi в реєстр
акцiонерiв станом на 17.04.2013 року. Початок виплати дивiдендiв 22.04.2013.
В натуральнiй формi дивiденди не виплачуються. Привiлейованi акцiї вiдсутнi.
Загальнi Збори, якi вiдбулися 17.04.2014 роцi, рiшення про виплату дивiдендiв
за 2013 рiк не приймали. У звiтному 2014 роцi проводилася виплата дивiдендiв
за попереднi перiоди. По результатах роботи Товариства за 2014 рiк загальнi
Збори акцiонерiв, якi вiдбувился 10 квiтня 2015 р., прийняли рiшення про виплату та нарахування дивiдендiв за 2014 рiк у 2015 роцi.

Публічне акціонерне
товариство «Український головний про
ектно-розвiдувальний та науково-дослiдний
iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва», 01035101, 03035, м. Київ, Митрополита
міжміський код та телефон емітента:

Василя Липкiвського, 45, 8-044-248-70-16.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії – 27.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформаці: www.uvp-kiev.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ЮВМ – аудит», 20587317.
5. Інформація про загальні збори
Дата проведення зборів – 17.04.2014 р., кворум - 74.55%. Порядок денний чергових загальних зборiв ПАТ «Укрводпроект»: 1. Про обрання голови
та секретаря Зборiв. 2. Про обрання Лiчильної комiсiї. 3. Звiт Правлiння про
результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк та основнi напрямки роботи на 2014 рiк. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про роботу Товариства за 2013 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння, Наглядової
ради, Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту i балансу Товариства
за 2013 рiк. 7. Про попереднє схвалення значних правочинiв щодо надання
послуг. 8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк. 9. Прийняття
рiшення про припинення повноважень Лiчильної комiсiї.
6. Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами періоду,
звітнього періоду
що передував звітньому
за
за привілеза
за привілепростими йованими простими
йованими
акціями
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
0.000
0.000
848727.36
0.000
дивідендів, грн.
Нарахувані дивіденди
0.00
0.000
0.18
0.000
на одну акцію, грн.
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II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
51865
49419
Основні засоби (за залишковою вартістю)
40482
42005
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
7312
2454
Сумарна дебіторська заборгованість
208
237
Грошові кошти та їх еквіваленти
1509
1788
Власний капітал
46630
46128
Статутний капітал
1179
1179
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
8126
7577
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
948
564
Поточні зобов'язання і забезпечення
4287
2727
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0.23
0.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.23
0.00
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
4715152 4715152
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
звітного періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УКРВТОРЧОРМЕТ», 00191483, вул. Каунась-

міжміський код та телефон емітента:

ка, 27, м. Київ, 02160, 044 205-38-00, 200-67-01.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://ukrvtorchormet.com/fininfo.php
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «АВАНС АУДИТ», 32707083.
5. Інформація про загальні збори. Проведено чергові загальні збори
29.04.2014р. Кворум зборів: 99,5% до загальної кількості голосів. Перелiк
питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної
комiсiї. 2.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської
дiяльностi товариства за 2013 рiк. 3.Звiт Наглядової Ради за 2013 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4.Звiт Ревiзiйної комiсiї
за 2013 рiк. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї про
фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» у 2013 роцi.
5.Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» за
2013 рiк. 6.Затвердження порядку розподiлу прибутку (збиткiв) товариства за 2013 рiк. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням
вимог, передбачених законом. 7.Затвердження основних напрямкiв
дiяльностi товариства на 2014 рiк. 8.Надання попереднього схвалення
значних правочинiв, що будуть вчинятися ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ».
9. Переобрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 10.Затвердження цивiльно-правових контрактiв з головою та членами Наглядової ради. 11.Прийняття рiшення про викуп товариством розмiщених
ним акцiй. Пропозицiї до питань порядку денного загальних зборiв вiд
акцiонерiв або їх представникiв не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi та прийняті рішення. Проведено позачергові збори:
29.12.2014р. Кворум зборів: 99,08% до загальної кількості голосів. Перелiк
питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної
комiсiї. 2.Затвердження рiшень Наглядової ради щодо укладання ПАТ
«УКРВТОРЧОРМЕТ» значних правочинiв з АТ «ОЩАДБАНК». 3.Схвалення додаткових договорiв до Договорiв кредитної лiнiї, укладених з АТ
«ОЩАДБАНК». 4.Схвалення Iпотечних договорiв, договорiв про внесення
змiн до Iпотечних договорiв та договорiв застави, якi забезпечують виконання зобов’язань ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» перед АТ «ОЩАДБАНК» за
Договорами кредитної лiнiї. 5.Надання попереднього схвалення значних
правочинiв, пов’язаних з укладеними з АТ «ОЩАДБАНК» договорами кре-

дитної лiнiї та договорами, якi забезпечують виконання зобов’язань за
договорами кредитної лiнiї, що будуть вчинятися ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» у майбутньому. 6.Про надання повноважень наглядовiй радi ПАТ
«УКРВТОРЧОРМЕТ» щодо прийняття рiшень про укладання значних
правочинiв, пов’язаних з укладеними з АТ «ОЩАДБАНК» договорами кредитної лiнiї та договорами, якi забезпечують виконання зобов’язань за
договорами кредитної лiнiї, що будуть вчинятися ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» у майбутньому. 7.Про надання повноважень головi правлiння (генеральному директору) ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» для укладання та
пiдписання вiд iменi ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» з АТ «ОЩАДБАНК» значних правочинiв, пов’язаних з укладеними з АТ «ОЩАДБАНК» договорами кредитної лiнiї та договорами, якi забезпечують виконання зобов’язань
за договорами кредитної лiнiї, що будуть вчинятися ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» у майбутньому. Пропозицiї до питань порядку денного загальних
зборiв вiд акцiонерiв або їх представникiв не надходили. Особа, що
iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв: Наглядова рада
товариства. Результати розгляду питань порядку денного: всi питання порядку денного розглянутi та прийняті рішення.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. Дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.
ІІ. Основні показники
фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
1691556
1814694
Основні засоби (за залишковою вартістю)
94323
114815
Довгострокові фінансові інвестиції
257407
499752
Запаси
20315
21080
Сумарна дебіторська заборгованість
1306994
1174495
Грошові кошти та їх еквіваленти
3879
8
Власний капітал
-1229237
270532
Статутний капітал
6688
6688
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-1236328
263441
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
2110321
1093240
Поточні зобов'язання і забезпечення
810472
450922
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-2238,89
-85,18
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-2238,89
-85,18
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
668844
668844
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом періоду

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУЦЬКЕ АВIАПIДПРИЄМСТВО»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСВТО «ЛУЦЬКЕ АВIАПIДПРИЄМСТВО», 13363879, Волинська обл., 43003, м.
Луцьк, Аеропорт, (0332) 78-01-39.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.lutsk-avia.at.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма «Серко», 20135311.
5. Інформація про загальні збори
Позачергові загальні збори акціонерів проводились 19.03.2014 року. Перелік питань, що розглядались на зборах:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
1.1. визначення порядку голосування на загальних зборах;
1.2. обрання головуючого та секретаря загальних зборів;
1.3. обрання лічильної комісії;
1.4. затвердження порядку денного загальних зборів.
2. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства
шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної
вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є
учасниками такого розміщення).
4. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:
§ внесення змін до проспекту емісії акцій;
§ прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та
акції повністю оплачено);
§ затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

§ затвердження результатів приватного розміщення акцій;
§ затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
§ прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
§ повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження
у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
§ письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне
право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це
в офіційному друкованому органі.
5. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:
§ проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про
розміщення;
§ проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій;
§ проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;
Також позачергові загальні збори акціонерів проводились 03.09.2014
року. Перелік питань, що розглядались на зборах:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
1.1. визначення порядку голосування на загальних зборах;
1.2. обрання головуючого та секретаря загальних зборів;
1.3. обрання лічильної комісії;
1.4. затвердження порядку денного загальних зборів.
2. Про внесення змін до статуту.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 29 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал

Період
звітний попередній
3464
3528
3296
3296
0
0
0
0
43
1
1
0
1384
266

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

ТОВАРИСТВО «ДОРIС»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ: 22000319
3. Місцезнаходження: 87525, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект
Нахiмова, буд. 196
4. Міжміський код, телефон та факс: (0629)52-79-70; (0629)52-79-70
5. Електронна поштова адреса: office@doris.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.doris.ua/other/report/
emitent/index.html
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
27 квiтня 2015 р. згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
ПРАТ «ДОРIС» (Протокол № 1 вiд 27.04.2015 р.) вiдбулися наступнi
змiни у складi посадових осiб. Достроково припиненi повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Педана Олександра Петровича. Пiдстава такого
рiшення: прийняття рiшення рiчними Загальними зборами акцiонерiв
ПРАТ «ДОРIС». Згоди на розкриття персональних даних особою не
отримано. Часткою в Статутному капiталi ПРАТ «ДОРIС» не володiє.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: дострокове переобрання Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дану посаду Педан
О.П. обiймав з 12.11.2014 р.
Обрано (призначено) Педана Олександра Петровича Голової Ревiзiйної
комiсiї. Пiдстава такого рiшення: прийняття рiшення рiчними Загальними
зборами акцiонерiв ПРАТ «ДОРIС». Згоди на розкриття персональних даних не отримано. Строк, на який призначено Педан О.П. - 5 рокiв, згiдно
Статуту ПРАТ «ДОРIС». Часткою в Статутному капiталi ПРАТ «ДОРIС» не
володiє. Обгрунтування змiн у персональному складi осiб: обрання
Ревiзiйної комiсiї на новий термiн. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв
обiймав посаду директора з питань безпеки, фiнансового контролю та
регiонального розвитку ТОВ СП «IНФОКОМ».
Достроково припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Баскової Наталiї Вiкторiвни. Пiдстава такого рiшення: прийняття рiшення
рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ДОРIС». Згоди на розкриття персональних даних особою не отримано. Посадова особа часткою в Статутному капiталi ПРАТ «ДОРIС» володiє у розмiрi 0,4235%. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: дострокове
переобрання Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Дану посаду Баскова Н.В.
обiймала з 12.11.2014 р.
Обрано (призначено) Данилова Володимира Iвановича членом
Ревiзiйної комiсiї. Пiдстава такого рiшення: прийняття рiшення рiчними
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ДОРIС». Згоди на розкриття
персональних даних особою не отримано. Строк, на який призначено
Данилова В.I. - 5 рокiв, згiдно Статуту ПРАТ «ДОРIС». Часткою в Статутному капiталi ПРАТ «ДОРIС» не володiє. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: обрання Ревiзiйної комiсiї на новий
термiн. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду директора МП ПРАТ
«ДОРIС».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Генеральний директор Носов О.В., 29.04.2015 р.

Статутний капітал
2841
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-1457
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
2080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
0
акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом періоду
0

0
0

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД СПЕЦБЕТОН», 04012307, вул.

Якутська 5, м. Київ, 03134, 044 407-69-08.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 04012307.infosite.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «АВАНС АУДИТ», 32707083.
5. Інформація про загальні збори. Чергові загальні збори акціонерів:
17.04.2014р. Кворум зборів: 68,61% до загальної кількості голосів. Перелiк
питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови, секретаря зборiв. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних
зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi. Затвердження звiту.
3.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердження звiту i висновкiв
Ревiзiйної комiсiї та балансу Товариства. 4.Звiт Наглядової ради за 2013
рiк. Затвердження звiту. 5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiтiв Наглядової ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї. 6.Затвердження
порядку розподiлу прибутку за 2013 рiк. 7.Припинення повноважень лічильної комісії. Вiд акцiонерiв та їх представникiв пропозицiй до перелiку
питань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову, секретаря зборiв, лічильну комісію; затверджено: регламент та порядок проведення зборiв, звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2013р., звiт Ревiзiйної
комiсiї за 2013р., звiт Наглядової ради за 2012р.; роботу всiх органiв
управлiння визнали задовiльною, прибуток за 2013 рiк в сумi 28 тис. грн.
направлено до резервного фонду. Припинено повноваження лічильної комісії. Всі рішення на зборах прийнято одноголосно. Позачерговi збори
акцiонерiв не скликалися.
6. Інформація про дивіденди За результатами 2014 та 2013 років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. Дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.
ІІ. Основні показники
фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
5324
4950
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1042
1162
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
2933
2648
Сумарна дебіторська заборгованість
1329
1119
Грошові кошти та їх еквіваленти
17
11
Власний капітал
3745
3743
Статутний капітал
1175
1175
Нерозподілений прибуток (непокритий
2570
2568
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
1579
1207
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,00170
0,02
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,00170
0,02
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1174950
1174950
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом періоду

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
168

1214
-948
0
3262
0
0

№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Дубнобудмісцезнаходження,
матеріали»
, ЄДРПОУ – 00130671;
міжміський код та телефон
35600, Україна, Рiвненська область,
емітента
Дубенський р-н, м.Дубно, вул.Промислова,
буд.11, тел.(03656) 4-63-02
2. Дата розкриття повного 27.04.2015
тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://dubnobudm.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕемітента, код за ЄДРПОУ,
НОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
місцезнаходження,
«РIВЕНЬ
ЛТД», ЄДРПОУ – 05513951;
міжміський код та телефон
33001, Україна, Рiвненська область,
емітента
м. Рiвне, вул.Коперника,9,
тел. (0362) 64-10-15
2. Дата розкриття повного
27.04.2015 року
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі 05513951.infosite.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік емітентів, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство
ня, міжміський код та телефон
«Лiктрави», 00481181, 10001,
емітента
м. Житомир, Шосе Київське, буд.21,
0412 427280
2. Дата розкриття повного тексту 27 квітня 2015 року
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
www.liktravy.com.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «РIВНЕмісцезнаходження, міжміський
БОРОШНО», ЄДРПОУ – 31435947;
код та телефон емітента
33001, Україна, Рiвненська область, м.
Рiвне, вул.Бiла, 35,
тел.(0362) 63-10-20
2. Дата розкриття повного
27.04.2015 року
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
31435947.infosite.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Генеральний директор _____________Скробанскi Войчех Анджей

31747895, вул. Сортувальна, 5,
м. Київ, 02081, (044) 574-97-80
2. Дата розкриття повного тексту річ- 29.04.2015
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
http://31747895.infosite.com.ua/
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТІВ, ЯКІ ЗДІЙСНИЛИ ПРИВАТНЕ
(ЗАКРИТЕ) РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, А ТАКОЖ ПРИВАТНИХ
(ЗАКРИТИХ) АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ, ЯКІ НЕ ЗДІЙСНЮВАЛИ
ПУБЛІЧНЕ (ВІДКРИТЕ) РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, КРІМ
ПУБЛІЧНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ, ЯКІ ЗДІЙСНИЛИ ПРИВАТНЕ
(ЗАКРИТЕ) РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «ТЕХНОЛОня, міжміський код та телефон
ГІЯ», код за ЄДРПОУ 14022407,
емітента
40031, м. Суми, проспект Курський,
147-А, тел. (0542) 67-12-50
2. Дата розкриття повного тексту 28 квітня 2015 року
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.technologia.com.ua
нет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО
емітента, код за ЄДРПОУ,
ВАРИСТВО
«РIВНЕАВТОШЛЯХ
місцезнаходження,
міжміський код та телефон БУД», ЄДРПОУ - 31435931, адреса вул. Соборна, 446, м.Рiвне, Рiвненська
емітента
область, 33000, Україна, тел. (0362) 64-20-15
2. Дата розкриття повного 27.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
31435931.infosite.com.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство «Шацьке ремонтномісцезнаходження,
пiдприємст
міжміський код та телефон транспортне
емітента
во», 00902576, 44000, Волинська область,
Шацький р-н, смт.Шацьк, вул.50 рокiв Перемоги, 6, тел. 03355-29178
2. Дата розкриття повного 27.04.2015р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі 00902576.infosite.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство «Київсь
ня, міжміський код та телефон
кий експериментальемітента

ний м’ясопереробний
завод «Дарницький»,
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Фабрика Мрія»
Приватне акціонерне товариство «Фабрика Мрія» (код за ЄДРПОУ
13550386), місцезнаходження – 12415, Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а, (надалі - Товариство) повідомляє, що 11 червня 2015 р. у виставковій залі Товариства за адресою: Житомирська область, Житомирський район,
с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а відбудуться загальні збори
акціонерів (надалі за текстом – загальні збори). Початок загальних
зборів о 14 год. 30 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 11 червня 2015 р. з 14 год. 00 хв. до 14 год. 25 хв. за місцем
проведення загальних зборів.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,
ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань
порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого
органу, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі документ,
що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність
на право участі у загальних зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 05 червня
2015 р.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонеРічна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Публiчне акцiонерне
товариство «РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА», 03058715, 04050,

міжміський код та телефон емітента:

м. Київ, вул. Глибочицька, 53, 4286515.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://rempobtech.kiev.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності: ТОВ «ГАРАНТ IНФОРМ СЕРВIС», 14343382.
5. Інформація про загальні збори: 30.01.2014 року (позачергові),
22.04.2014 року.
6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
33403
30424
Основні засоби (за залишковою вартістю)
636
29976
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
9
6
Сумарна дебіторська заборгованість
32026
19
Грошові кошти та їх еквіваленти
65
7
Власний капітал
31629
28775
Статутний капітал
474
474
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
30525
-1290
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
2
2
Поточні зобов'язання і забезпечення
1772
1647
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1.50
-1.50
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-1.50
-1.50
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1898000 1898000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
0
0
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
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рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням
Товариства: 12415, Житомирська область, Житомирський район,
с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а (в кабінеті директора) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення
загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна
за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Романюк Юрій Андрійович.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
2013 рік 2014 рік
Усього активів
2117.9
790.9
Основні засоби
505.8
608.7
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1431.2
76.0
Сумарна дебіторська заборгованість
147,2
105,9
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,3
0,3
Нерозподілений прибуток
-1202.8 - 2452.5
Власний капітал
-316.0 -1565.7
Статутний капітал
206.9
206.9
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
2433.9
2356.6
Чистий прибуток (збиток)
-250.1 -1249.7
Середньорічна кількість акцій (шт.)
206926 206926
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
17
6
(осіб)

Річна інформація емітента цінних паперівза 2014 рік
I. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство «Корости
шiвське хлiбоприймальне пiдприємство», код

за ЄДРПОУ 00953958, місцезнаходження 12505, Житомирська обл.,
м. Коростишiв, вул. Р. Люксембург, буд.97, міжміський код та телефон емітента (04130) 4-36-09. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.korhpp.ho.ua. 4. Найменування аудиторської фірми,
якою проведений аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ 33253896.
5.Інформація про загальні збори. В звiтному роцi чергові та позачергові
загальнi збори акціонерів не скликались i не проводились в зв'язку з відсутністю грошових коштів на організацію їх скликання. 6. Інформація про
дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо
виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.)
період
Найменування
поперезвітний
показника
дній
Усього активів
159.6
159.6
Основні засоби (за залишковою вартістю)
143.0
143.0
Довгострокові фінансові інвестиції
--Виробничі запаси
1.3
1.3
Сумарна дебіторська заборгованість
8.8
8.8
Грошові кошти та їх еквіваленти
3.9
3.9
Власний капітал
-1815.5
-1152.5
Статутний капітал
170.4
170.4
Нерозподілений прибуток (непокритий
-2564.1
-1901.1
збиток)
Довгострокові зобов'язання і
--забеспечення
Поточні зобов'язання і забеспечення
1975.1
1312.1
Чистий прибуток (збиток)
-663.0
-334.4
Голова правління ________________ Жеребчук П.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Публічне акціонерне
товариство «Науково-дослідний інститут
склопластиків і волокна», 00209775, Тарасівська, 32,

6. Інформація про дивіденди
За результатами
звітного періоду

міжміський код та телефон емітента:

м. Буча, Київська область, 08292, (044) 97-974-42.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.niisv.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фірма «Біна»,
23285643.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 15.04.2014 року. Кворум зборів: 78,14% до загальної кількості голосів.
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів: обрання Голови та Секретаря зборів, припинення повноважень
Лічильної комісії, обрання нового складу Лічильної комісії.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013
рік. Затвердження висновків ревізійної комісії.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку / покриття збитків за
2013 рік.
7. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства
8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами
Ревізійної комісії.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Приватне акціонерне
товариство КП «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ», 04543795, Чор-

міжміський код та телефон емітента:

новола, 35, м. Вишневе, Київська область, 08133, (044) 225-98-24.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.uem.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фірма «Інтелект-Сервіс»,
30489017.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 15.04.2014 року. Кворум зборів: 99,6% до загальної кількості голосів.
1. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів
Товариства.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.
4. Звіт наглядової ради Товариства.
5. Звіт ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9.Обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов трудових договорів (контрактів).
10. Обрання ревізора Товариства.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 27.10.2014 року. Кворум зборів: 99,5994% до загальної кількості голосів.
1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
4.Обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов тру-
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ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
6569
6711
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1429
1548
Довгострокові фінансові інвестиції
992
992
Запаси
561
358
Сумарна дебіторська заборгованість
1134
1514
Грошові кошти та їх еквіваленти
242
29
Власний капітал
1483
1721
Статутний капітал
3041
3041
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-3361
-3123
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
2161
2151
Поточні зобов'язання і забезпечення
2925
2839
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
12163352
12163352
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом періоду
дових договорів (контрактів).
5. Припинення повноважень ревізора Товариства.
6. Обрання ревізора Товариства.
6. Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами
звітного періоду
періоду, що передував
звітному
за
за привілейоза
за привілейопростиваними
простими
ваними
ми
акціями
акціями
акціями
акціями
Сума нарахова0
0
0
0
них дивідендів,
грн
Сума виплачених
0
0
0
0
дивідендів, грн
Опис
Не нараховувались і не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
141944
219513
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1067
1920
Довгострокові фінансові інвестиції
7
240
Запаси
7441
6428
Сумарна дебіторська заборгованість
108529
189016
Грошові кошти та їх еквіваленти
14633
4423
Власний капітал
4504
6328
Статутний капітал
558
558
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3946
3909
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
5496
11195
Поточні зобов'язання і забезпечення
131944
201990
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0,01
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
5581274
5581274
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Публiчне акцiонерне
товариство «Бердичiвський м'ясокомбiнат»,

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

Публiчне акцiонерне
«Житомироблпаливо», 01881706,

міжміський код та телефон емітента:

міжміський код та телефон емітента:

00443430, 13300 Житомирська обл., м.Бердичiв, вул.Житомирська, 82,
(04143) 7-94-51.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: smida.gov.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит-Ольга», 20425581.
5. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 23.04.2014.
Порядок денний: 1.Обрання Голови та секретаря загальних зборiв
акцiонерiв Товариства. 2.Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3.Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi
та балансу Товариства за 2013 рiк. 4.Звiт Ревiзiйної комiсiї про свою роботу та висновки по рiчному звiту генерального директора та балансу Товариства за 2013р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та
висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту генерального директора про результати фiнансово-господарської
дiяльностi та балансу Товариства за 2013р. 6.Звiт Наглядової ради про
свою роботу за 2013р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради. 7.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2013р. 8.Прийняття рiшення про отримання кредитних коштiв вiд вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства 25%-50%. 9.Внесення змiн до Статуту Товариства.
Постановили:
1.Обрати голову загальних зборiв акцiонерiв - Снiцара А.А., секретаря
- Бридкiвську Г.М.
2.Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв у складi: голова
- Юркiвська С.М., члени - Шеретун I.А., Вергелес О.М., Сорочук Т.П.
3-4.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про свою роботу та висновки по
рiчному звiту Генерального директора та балансу Товариства за 2013р.
Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
5.Затвердити звiт генерального директора про результати фiнансовогосподарської дiяльностi та баланс Товариства за 2013р.
6.Затвердити звiт про роботу Наглядової ради за 2013р. та визнати
роботу Наглядової ради задовiльною.
7.Забезпечити покриття збитку за 2013р. у розмiрi 1364 тис.грн. за рахунок прибутку 2014р.
8.Надати дозвiл на отримання кредитних коштiв у розмiрi 25-50% вiд
вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства в перiодi
вiд дати зборiв до 30.04.2015р., надати право пiдпису та уповноважити
генерального директора Флюра М.В. укласти вiдповiднi кредитнi договори, договори iпотеки та застави.
9.Затвердити змiни до Статуту Товариства.
Змiн до порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв не було.
Наглядова рада затверджувала пропозицiї та порядок денний зборiв у
2014р.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
9183
9835
Основні засоби (за залишковою вартістю)
7555
7394
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
251
942
Сумарна дебіторська заборгованість
409
456
Грошові кошти та їх еквіваленти
42
5
Власний капітал
3467
4653
Статутний капітал
3881
3881
Нерозподілений прибуток (непокритий
-3025
-1364
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
4682
3974
Поточні зобов'язання і забеспечення
1034
1208
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.10178510 -0.08806340
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.10178510 -0.08806340
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
15522902
15522902
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом звітного періоду

10001 Житомирська обл., Богунський р-н, м.Житомир, вул.Ватутiна, 63-А,
(0412)36-05-62.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: ztoblpalivo.besaba.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», 31133478.
5. Інформація про загальні збори
Порядок денний:
1.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв
акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання
головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2.Затвердження
рiшень Наглядової ради. 3.Звiт Правлiння та Наглядової ради Товариства
про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2013р. та основнi напрямки розвитку на 2014р. 4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту наглядової ради, звiту Правлiння. 5.Затвердження рiчного звiту та
балансу Товариства за 2013р. 6.Затвердження плану розподiлу прибутку
(покриття збиткiв) за 2013р. та нормативiв розподiлу прибутку на 2014р.
7.Затвердження значних правочинiв.
Постановили по питанням:
1.Затвердити: Регламент проведення загальних зборiв; склад лiчильної
комiсiї: голова - Данилюк Г.В., член комісії - Зелiнська Г.I. Обрати Головою
зборiв Зубова А.Е. та секретарем зборiв Баглай С.В. 2.Рiшення Наглядової ради затвердити.
3.Прийняти звiт Правлiння та Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО» до вiдома. Роботу Правлiння та Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО» в 2013р. визнати задовiльною та такою, що
вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його
установчих документiв. 4.Затвердити Звiт Наглядової ради, Правлiння
ПАТ «ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО». 5.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть
(рiчний звiт та баланс) ПАТ «ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО» за 2013 рiк. 6. Затвердити план розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2013р. та
нормативiв розподiлу прибуткiв на 2014р.
7.Надати згоду Правлiнню Товариства на вчинення значних правочинiв
щодо укладання договорiв, угод, контрактiв з вiдповiдними контрагентами.
По усім питанням порядку денного голосували: «За» - 64,19%, «Проти»
- 35,81%. Змiн до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв не було.
Наглядова рада затверджувала пропозицiї та порядок денний зборiв у
2014р.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
8618
9655
Основні засоби (за залишковою вартістю)
7395
7795
Довгострокові фінансові інвестиції
7
7
Запаси
930
871
Сумарна дебіторська заборгованість
56
748
Грошові кошти та їх еквіваленти
24
23
Власний капітал
-1711
-879
Статутний капітал
2757
2757
Нерозподілений прибуток (непокритий
-11093
-10261
збиток)
Довгострокові зобов'язання і
2
2
забезпечення
Поточні зобов'язання і забеспечення
10327
10532
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0.07544920 -0.07236600
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на -0.07544920 -0.07236600
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій
11027284
11027284
(шт.)
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп цінних паперів власних випусків
протягом періоду

Генеральний директор ____________ Флюр Микола Васильович

172

товариство
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Публічне акціонерне
товариство «Котовська меблева фабрика»,

міжміський код та телефон емітента:

00274967, 66300, Одеська область, Котовський район, м. Котовськ вул. 50
років Жовтня, 204, (04862) 3-01-97.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: kotovskmebel.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Фірма «Трансаудит» у вигляді товариства з
обмеженою відповідальністю, 23865010.
5. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори акціонерів (далі – Збори) відбулися 29.03.2014
року. Збори були скликані за ініціативою Наглядової ради Товариства, пропозиції щодо порядку денного надійшли від корпоративного секретаря Товариства Мунтян А.І. Наглядова рада розглянула та затвердила порядок
денний Зборів (Протокол № 1 від 03.02.2014 року). Пропозицій щодо зміни
або доповнень до порядку денного з боку інших осіб не надходило. Перелік
питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звіт Правління ПАТ про
діяльність ПАТ «Котовська меблева фабрика» за 2013 рік та основні напрямки діяльності на 2014 рік. 2. Звіт Наглядової ради ПАТ «Котовська меблева фабрика» за 2013 рік. 3. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Висновок
Ревізійної комісії з річного звіту і балансу ПАТ «Котовська меблева фабрика» за 2013 рік. 4. Затвердження річного звіту ПАТ «Котовська меблева
фабрика» за 2013 рік. 5. Затвердження порядку розподілу прибутку, і збитків товариства за 2013 рік. 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії ПАТ
«Котовська меблева фабрика». 7. Про відкликання та обрання Наглядової
ради ПАТ «Котовська меблева фабрика». На загальних зборах акціонерів
були розглянути всі питання порядку денного. За розглядом питань порядку денного були прийняті наступні рішення: 1. Звіт правління ПАТ про діяльність ПАТ «Котовська меблева фабрика» за 2013 рік прийняти за основу. Основні напрямки діяльності на 2014 рік затвердити. 2. Звіт Наглядової
ради ПАТ «Котовська меблева фабрика» за 2013 рік прийняти за основу.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік, висновок Ревізійної комісії з річного
звіту та балансу ПАТ «Котовська меблева фабрика» прийняти за основу.
4. Річний звіт ПАТ «Котовська меблева фабрика» за 2013 рік затвердити.
5. Прибуток у сумі 36079,57 грн. направити на поповнення власних обо-

ротних коштів ПАТ «Котовська меблева фабрика». Дивіденди за підсумками 2013 року не виплачувати. 6. Роботу Наглядової ради, Правління і Ревізійної комісії за 2013 рік визнати задовільною. Звіти Наглядової ради,
Правління, Ревізійної комісії за 2013 рік затвердити. 7. Відізвати Голову і
членів Наглядової ради діючого складу: Криницького Аркадія Івановича,
Гордієнко Олену Володимирівну, Дубину Анатолія Сергійовича, Марусяк
Ірину Борисівну, Шимбарьова Миколу Яковлевича. Затвердити Наглядову
раду ПАТ «Котовська меблева фабрика» у складі: Гордієнко Олени Володимирівни, Криницького Аркадія Івановича, Марусяк Ірини Борисівни, Міщука Дмитра Степановича, Татаренко Наталії Іванівни. По питанням з першого по шосте рішення прийняті одноголосно 292485 голосами що складає
100% голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у
загальних зборах. По шостому питанню проводилось кумулятивне голосування, за кожного з кандидатів було надано 292485 голосів. Позачергові
збори у звітному періоді не проводились.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
10305
11072
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3262
3924
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
6640
6473
Сумарна дебіторська заборгованість
391
654
Грошові кошти та їх еквіваленти
--Власний капітал
9557
9536
Статутний капітал
328
328
Нерозподілений прибуток (непокритий
9229
9208
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
--Поточні зобов'язання і забеспечення
748
1536
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0.11862590 0.11540000
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0.11862590 0.11540000
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
311905
311905
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом звітного періоду
Голова правління 	Шитря Василь Гаврилович

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариСтво «Райкомунгосп», 05436794, 10031 Житомир-

ська область, м.Житомир, пров.Парниковий, 8, 0412-25-54-25, 25-47-33.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: raicomungosp.besaba.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», 31133478.
5. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 28.04.2014.
Порядок денний: 1. Обрання робочих органiв зборiв, лiчильної комiсiї,
затвердження процедурних питань. 2. Звiт директора про результати
фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк. 3. Звiт ревiзора за 2013 рiк.
4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк, затвердження порядку розподiлу прибутку, покриття збиткiв за звiтний перiод.
Постановили: 1. Обрати робочi органи зборiв у наступному складi: Голова зборiв - Ворошило Валентина Володимирiвна; Секретар зборiв - Єронiна
Галина Володимирiвна; Голова лiчильної комiсiї - Король Валентина
Павлiвна. Голосування проводити шляхом вiдкритого голосування за допомогою бюлетенiв за принципом: 1 акцiя - 1 голос. 2. Звiт Директора про
господарсько-фiнансову дiяльнiсть за 2013 рiк затвердити. 3. Звiт та висновки ревiзора за 2013 рiк затвердити. 4. Рiчний звiт та баланс Товариства за
2013 рiк затвердити. По причинi наявностi збиткiв за результатами
дiяльностi у 2013 роцi дивiденди акцiонерам за 2013 рiк не нараховувати та

не виплачувати. По всiх питаннях порядку денного рiшення проголосованi
та прийнятi одноголосно, а самє: «ЗА» - 1300966 голосiв, або 100% вiд
присутнiх на зборах, «ПРОТИ» - 0 голосiв, або 0 % вiд присутнiх на зборах,
«Утримались» - 0 голосiв, або 0 % вiд присутнiх на зборах. У зв'язку з
вiдсутнiстю в Товариствi Наглядової ради, рiшення про скликання загальних зборiв та порядок денний приймав виконавчий орган. Змiн та пропозицiй
до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв не було.
Позачергових зборiв за звiтний перiод не було, особи не iнiцiювали проведення позачергових зборiв за звiтний перiод.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
319.7
323.2
Основні засоби (за залишковою вартістю)
242.2
251.5
Довгострокові фінансові інвестиції
--Виробничі запаси
43.3
44.2
Сумарна дебіторська заборгованість
49.1
42.6
Грошові кошти та їх еквіваленти
--Власний капітал
221.6
222.0
Статутний капітал
330.0
330.0
Нерозподілений прибуток (непокритий
-108.4
-108.0
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забеспечення
--Поточні зобов'язання і забеспечення
98.1
101.2
Чистий прибуток (збиток)
-0.4
-26.9
Директор 	Ворошило Василь Олександрович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШIВСЬКИЙ КАР’ЄР»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШIВСЬКИЙ КАР'ЄР», 00292445, 12502 Житомирська область Коростишiвський р-н, м.Коростишiв, вул.Червоних партизанiв, 29,
(04130)5-13-32.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію:
korostyshiv-karier.besaba.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», 31133478.
5. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 25.04.2014р. Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення
їх повноважень.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.
Обрання головуючого та секретаря Зборiв.
3. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
4. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за роботу у 2013 роцi, затвердження звiту.
6. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2013 рiк, затвердження звiту.
7. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк, їх затвердження.
8. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014
рiк.
9. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства
шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної
вартостi за рахунок додаткових внескiв у порядку, встановленому
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України.
10. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням
перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
11. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються
повноваження щодо:
1) внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
2) прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо
на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та
акцiї повнiстю оплачено);
3) затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
4) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
5) затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
6) прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
7) повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
8) письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне
право на придбання розмiщуваних Товариством акцiй, про можливiсть
реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному
друкованому органi.
12. Визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження проводити дiї щодо:
1) забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на
придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;
2) проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
3) здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують
право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм
акцiй.
Прийнятi рiшення по питанням порядку денного:
1. Обрано членiв лiчильної комiсiї. Повноваження Лiчильної комiсiї припиняються пiсля остаточного пiдрахунку голосiв з усiх питань Порядку денного, складання протоколу зборiв.
2. Обрано голову та секретаря зборiв.
3. Затвердити рiчнi звiт та баланс за 2013р.
4. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку та наявнiстю збиткiв за пiдсумками
роботи
ПАТ «Коростишівський кар'єр» у 2013р., збитки покрити за рахунок
прибуткiв майбутнiх перiодiв.
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5. Затвердити звiт Наглядової ради за 2013р.
6. Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2013р.
7. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати
фiнансово-господарської дiяльностi за 2013р.
8. Затвердити основнi напрямки дiяльностi ПАТ «Коростишівський
кар'єр» на 2014р.
9. Збiльшити розмiр статутного капiталу ПАТ «Коростишівський кар'єр»
на загальну суму 2571010,05 грн. шляхом приватного розмiщення додаткових простих iменних акцiй Товариства iснуючої номiнальної вартостi
0,35 грн. кожна у кiлькостi 7345743 штуки за рахунок додаткових внескiв. У
результатi розмiщення акцiй статутний капiтал Товариства становитиме
2699235 грн., розподiлений на 7712100 штук простих iменних акцiй.
10. Затвердити Рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «Коростишівський кар'єр».
11. Визначити Правлiння ПАТ «Коростишівський кар'єр» уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо проведення реєстрацiї емiсiї акцiй.
12. Визначити голову Правлiння ПАТ «Коростишівський кар'єр» уповноваженою особою Товариства, якiй надаються повноваження проводити дiї
щодо приватного розмiщення акцiй.
Всi питання розглянуто та проголосовано, рiшення прийнятi, про що
складено протокол №1.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 28.11.2014р. Порядок
денний:
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв
акцiонерного Товариства. Прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Зборiв акцiонерного Товариства.
3. Прийняття рiшень про затвердження результатiв укладення договорiв
з першими власниками у процессi приватного розмiщення акцiй Товариства, про закiнчення результатiв розмiщення акцiй Товариства, про затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй Товариства.
4. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження змiн до Статуту Товариства.
Прийнятi рiшення по питанням порядку денного:
1. Обрано членiв лiчильної комiсiї. Повноваження Лiчильної комiсiї припиняються пiсля остаточного пiдрахунку голосiв з усiх питань Порядку денного, складання протоколу зборiв.
2. Обрано голову та секретаря зборiв.
3. Затвердити результати укладення договорiв з першими власниками у
процесi приватного розмiщення акцiй ПАТ «КОРОСТИШIВСЬКИЙ КАР'ЄР»,
затвердити результати розмiщення акцiй, затвердити звiт про результати
приватного розмiщення акцiй Товариства.
4. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.
Всi питання розглянуто та проголосовано, рiшення прийнятi, про що
складено протокол №2.
Скликання загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада. Пропозицiї до
перелiку порядку денного подавала Наглядова рада. Пропозицiї до перелiку
порядку денного iншими особами надано не було.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
10598
5143
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2566
682
Довгострокові фінансові інвестиції
145
145
Запаси
3697
4022
Сумарна дебіторська заборгованість
3414
262
Грошові кошти та їх еквіваленти
330
6
Власний капітал
5055
1423
Статутний капітал
2699
128
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
2130
1069
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
-10
Поточні зобов'язання і забеспечення
5543
3710
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.26781420 -1.44667630
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0.26781420 -1.44667630
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3767537
366357
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Голова правлiння ____________ Мороз Iгор Євгенiйович

№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БТА БАНК»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «БТА БАНК», 14359845, Україна, 01032, м. Київ,
Голосiївський район, вул. Жилянська, 75, (044) 495-65-65.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://btabank.ua/rus/osobay_informaciia.php
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»,
25642478.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 14.04.2014
року. Кворум зборів: 99,99939% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх
розгляду на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Розгляд звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БТА
БАНК» за 2013 рік.
4. Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної
ради ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік. Розгляд та затвердження висновку
Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» за результатами перевірки
фінансово-господарської діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік за
результатами розгляду висновків аудиторської компанії.
7. Розподіл прибутку ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік і за попередні
роки та виплата дивідендів за результатами діяльності ПАТ «БТА
БАНК» за 2013 рік.
8. Про затвердження Статуту ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Спостережна рада ПАТ «БТА БАНК».
Результати розгляду питань порядку денного:
З питань 1-2, 7 порядку денного акціонери проголосували одноголосно. З питань 3-6 - простою більшістю за прийняття запропонованих рішень. З питання 8 - проголосувало 50,011% голосів акціонерів, що брали участь у зборах. Рішення з 8 питання не
прийнято.
Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулися.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 12.12.2014
року. Кворум зборів: 99,99939% загальної кількості голосів. Перелік
питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання робочих органів і затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА
БАНК».
2.Про затвердження питань порядку денного і регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА
БАНК».
3.Про дострокове припинення повноважень Голови та членів
Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі.
4.Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Спостережної ради ПАТ
«БТА БАНК», виплату матеріальної допомоги, і обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними.
5.Про затвердження кількісного складу Спостережної ради ПАТ
«БТА БАНК».
6.Про обрання членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».
7.Про обрання Голови Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».
8.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудо-

вих договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, уповноваженої підписати договори
(контракти) з Головою і членами Спостережної ради ПАТ «БТА
БАНК».
9.Про дострокове припинення повноважень Голови та членів
Правління ПАТ «БТА БАНК».
10.Про розірвання трудових договорів (контрактів), укладених з
Головою та членами Правління ПАТ «БТА БАНК», виплату матеріальної допомоги, і обрання особи (осіб), уповноваженої(них) на розірвання договорів з ними.
11.Про затвердження кількісного складу Правління ПАТ «БТА
БАНК».
12.Про обрання членів Правління ПАТ «БТА БАНК».
13.Про обрання Голови Правління ПАТ «БТА БАНК».
14.Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які
будуть укладатися з Головою і членами Правління ПАТ «БТА БАНК»,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої підписати договори (контракти) з Головою і членами Правління
ПАТ «БТА БАНК».
15.Про дострокове припинення повноважень Голови та членів
Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» у повному складі.
16.Про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК», і обрання
особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними.
17.Про затвердження кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ
«БТА БАНК».
18.Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК».
19.Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК».
20.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «БТА
БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК».
21.Про затвердження Статуту ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних
зборів: Спостережна рада ПАТ «БТА БАНК».
Результати розгляду питань порядку денного:
З питань 1,2,12,21 порядку денного акціонери проголосували одноголосно. З питань 3-5, 7-11, 13-17, 19-20 - простою більшістю голосів за прийняття запропонованих рішень. З питань 6,18 - кумулятивне голосування.
Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулись.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
ПопереНайменування показника
Звітний
дній
2014
2013
Усього активів
2746043
4769391
Грошові кошти та їх еквіваленти
239162
380650
Кошти в інших банках
7179
1703454
Кредити та заборгованість клієнтів
728004
756390
Усього зобов’язань
1244003
3305943
Кошти банків
494846
1904401
Кошти клієнтів
684033
1357034
Усього власного капіталу та частка
1502040
1463448
меншості
Статутний капітал
1508983
1508983
Чистий прибуток/(збиток)
39277
107116
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту
1,96
5,36
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на
1,96
5,36
одну просту акцію (грн)
Голова Правління К.В. Сєрьогін
Головний бухгалтер О.В. Латун
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДЄЖДА»
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДЄЖДА»,
код за ЄДРПОУ 00383295, місцезнаходження: 50102, Дніпропетровська
область, м.Кривий Рiг, вул.27-го Партз'їзду буд.10, тел.(0564) 93 66 30.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.lesaffre.ua/nadejda
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ФОРУМ», код за ЄДРПОУ
23070374.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів*
чергові
позачергові
X
Дата проведення
24.04.2014
Кворум зборів**
99.96
Опис
Згiдно Протоколу №31 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«НАДЄЖДА» вiд 24 квiтня 2014 року: Мiсце проведення загальних зборiв:
Україна, м.Кривий Рiг, вул.27-го партз'їзду, 10, зал засiдань (б/н). Дата
проведення загальних зборiв: Дванадцяте квiтня двi тисячi тринадцятого
року. Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 09 год.00 хв. Час
закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв: 09 год.45 хв. Час вiдкриття зборiв:
10 год.00 хв. Голова реєстрацiйної комiсiї чергових загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «НАДЄЖДА» Акопян О.Є. повiдомила учасникiв зборiв,
що реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули на загальнi
збори акцiонерiв ПАТ «НАДЄЖДА», провадила реєстрацiйна комiсiя
(договiр №12 вiд 18.03.2014р.), в наступному складi: 1. Акопян О.Є. - Голова комісії 2. Дрьомiна О.В. - Член комісії 3. Путiло Є.В. - Член комісії.
Голова реєстрацiйної комiсiї Акопян О.Є. доповiла, що реєстрацiю
акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули для участi в загальних зборах
акцiонерiв ПАТ «НАДЄЖДА», здiйснено у вiдповiдностi з перелiком
акцiонерiв ПАТ «НАДЄЖДА», складеним на дату облiку - 17 квiтня 2014
року, наданим депозитарiєм ПАТ «НДУ». За даними перелiку акцiонерiв:
- загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають
право на участь у загальних зборах: 452, яким належать у сукупностi 9
645 955 голосуючих акцiй Товариства. В термiн. визначений для
реєстрацiї зареєструвалося 4 акцiонери (їх представникiв) з загальною
кiлькiстю голосiв 9 645 955, що складає 99,96% вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi мають право голосу на загальних зборах акцiонерiв
ПАТ «НАДЄЖДА». У вiдповiдностi до ст.41 Закону України «Про
акцiонернi товариства» кворум для проведення зборiв досягнуто, збори є
правомочними. Голова реєстрацiйної комiсiї Акопян О.Є. оголосила
загальнi збори акцiонерiв вiдкритими. Порядок денний: 1.Про обрання
ТОВ «АФТ», як особи, що виконує повноваження лiчильної комiсiї
Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку
голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення
голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на
виконання повноважень лiчильної комiсiї. 2. Про обрання Голови та
секретаря Загальних зборiв Товариства, затвердження регламенту
роботи Загальних зборiв Товариства. 3. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства, звiту Правлiння
Товариства, звiту ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. 4. Про
розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк. 5. Про затвердження
принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариством. 6. Про
прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв
Наглядової ради Товариства. 7. Про прийняття рiшення про визначення
кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 8. Про обрання членiв
Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов договорiв, що
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства (в
т.ч.встановлення розмiру їх винагороди). 10. Обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами
Наглядової ради Товариства. 11. Про прийняття рiшення про дострокове
припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 12. Про
обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Затвердження умов
договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства (в т.ч. встановлення їх винагороди). 14. Обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами
Ревiзiйної комiсiї Товариства. По першому питанню Порядку денного
збори прийняли наступне рiшення: Обрати ТОВ «АФТ», як особу, що
виконує повноваження лiчильної комiсiї Товариства, для роз'яснення
щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань,
пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних
зборах. у складi Акопян О.Є., Дрьомiна О.В., Путiло Є.В.
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Затвердити умови договору на виконання повноважень лiчильної комiсiї.
По другому питанню Порядку денного збори прийняли наступне рiшення:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк. По третьому питанню
порядку денного збори прийняли наступне рiшення: Прийняти до вiдома
(затвердити) звiт Наглядової ради Товариства, звiт Правлiння Товариства, звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк задовiльно. По
четвертому питанню порядку денного збори прийняли наступне рiшення:
6671 тис.грн результату 2013 року - спрямувати у нерозподiлений
прибуток. По п'ятому питанню порядку денного збори прийняли рiшення:
затвердити принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариством.
По шостому питанню порядку денного збори прийняли наступне рiшення:
Достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства
з дати прийняття такого рiшення. По сьомому питанню порядку денного
збори прийняли наступне рiшення: Визначити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства - 4 особи. По восьмому питанню порядку денного
збори прийняли наступне рiшення: за результатами голосування до
складу Наглядової ради Товариства обрано наступних осiб: -Гiйом Ан /
HANNE Guillaume- Корiн Вiшнєвскi / WISNIEWSKI Corinne- Жером Лєбрiє
/ LEBRIEZ Jerome- «Компанi де Левюр Лесаффр» / COMPAGNIE DES
LEVURES LESAFFRE По девятому питанню порядку денного збори
прийняли наступне рiшення: затвердити оголошенi умови договорiв, що
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
встановити, що такi договори укладатимуться на безоплатнiй основi. По
десятому питанню порядку денного збори прийняли наступне рiшення:
обрати Секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «НАДЄЖДА» Коваля
О.О., як особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв)
з Головою та членами Наглядової ради товариства. По одинадцятому
питанню порядку денного збори прийняли наступне рiшення: достроково
припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї з дати прийняття
такого рiшення. По дванадцятому питанню порядку денного збори
прийняли наступне рiшення: за результатами голосування до складу
Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано наступних осiб: - Вiта Шевчук /
SHEVCHUK VITA- Арцишевський Войцех / ARCISZEWSKI WOJCIECHБернар Мiлi / MIKKIE BERNARDПо тринадцятому питанню порядку
денного збори прийняли наступне рiшення: затвердити оголошенi умови
договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства. Встановити, що такi договори укладатимуться на
безоплатнiй основi. По чотирнадцятому питанню порядку денного збори
прийняли наступне рiшення : обрати секретаря чергових загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ «НАДЄЖДА» - Коваля О.О., як особу, яка
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Голова Зборiв Дикий I.А.
повiдомив, що всi питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вичерпано, нiяких скарг, пропозицiй та зауважень щодо
ведення зборiв не надходило. Збори о 10 годинi 30 хвилин оголошенi
закритими.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
144519
137881
Основні засоби (за залишковою вартістю)
73354
68820
Довгострокові фінансові інвестиції
25
22
Запаси
22419
28037
Сумарна дебіторська заборгованість
2130
1540
Грошові кошти та їх еквіваленти
4313
9137
Власний капітал
135588
133353
Статутний капітал
101325
101325
Нерозподілений прибуток (непокритий
34068
31833
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
8931
4528
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,2316
0,6913
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,2316
0,6913
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
9649576
9649576
Цінні папери власних загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від статутного
0
0
протягом звітного
капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«IНЖИНIРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «ВНIПIТРАНСГАЗ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«IНЖИНIРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО
«ВНIПIТРАНСГАЗ», 00158652, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 20, м. КИЇВ, Печерський, 01023, Україна, 044, 286-10-59.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www//vtg.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «АБК Аудит», 24744403.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 11.04.2014 року. Кворум зборів: 85,47% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Прийняття рішень з питань проведення Загальних зборів. 2. Обрання голови та членів лічильної комісії. 3. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління за 2013 р. 4. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту ревізійної комісії за 2013 р. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 р. 6. Затвердження річного звіту товариства за 2013 р. 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Затвердження рішень Наглядової ради про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинів за період 2013 р. 9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради. 10. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 11. Про обрання Наглядової ради у новому складі. 12. Про обрання Ревізійної комісії у новому
складі. 13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути
вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних
зборів акціонерів. Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: голосування відбулося по всім питанням порядку денного загальних зборів акціонерів. Голосування проводилось по принципу одна акція - один голос. Обрання
членів Наглядової ради та Ревізійної комісії відбулося шляхом кумулятивного голосування. Прийняті рішення - затвердити річні звіти органів
управління товариством, затвердити річний звіт товариства, розподілити
прибутки, збитки погасити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів, дивіденди не нараховувати та не виплачувати, достроково
припинити повноваження членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати Наглядову раду та Ревізійну комісію у новому складі, надати попередню згоду на вчинення товариством значних правочинів протягом року.
Рішення прийняті більшість голосів акціонерів.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 21.04.2015 року. Кворум зборів: 99,29425% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішень з порядку проведення загальних зборів. 2. Обрання голови та членів лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за
2014 р. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради за 2014 р. 6. Затвердження річного звіту товариства за 2014 р. 7.
Розподіл прибутку і збитків товариства. 8. Затвердження рішень Наглядової ради про надання згоди на вчинення значних правочинів за 2014 р. 9.
Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради. 10.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство «Олвісс
ня, міжміський код та телефон
СВ», 22957595, 04074, м. Київ,
емітента
вул. Замковецька, 10
044 332 19 73
2. Дата розкриття повного тексту 29.04.2014
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки
http://22957595.smida.gov.ua/
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію

Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії. 11. Про обрання наглядової ради у новому складі. 12. Про обрання ревізійної комісії
у новому складі. 13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
бути вчинені товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань
порядку денного: Команія «Енерджі стандард проджект лімітед» запропонувала проект рішення з питань 9,10,11.12, порядку денного зборів, запропоновані проекти рішень були включені до бюлетнів для голосування.
Результати розгляду питань порядку денного: Затверджений порядок проведення зборів, обрано лічильну комісію зборів, затверджено річні звіти
товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління. Розподілено
прибутки та збитки, прибутку за 2014 р. немає, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Затверджено рішення наглядової ради про надання
згоди на вчинення товариством значних правочинів за 2014 р. Достроково
припинено повноваження Наглядової ради та Ревізійної комісії. Обрано
Наглядову раду та ревізійну комісію у новому складі. Голосування проходило за допомогою кумулятивного голосування. Обрано до складу Наглядової ради Фельдмана А.А., Адвену І.М., Бичкова О.Б. Обрано до
складу Ревізійної комісії - Трофименко В.В., Козленко А.І., Кочмарук М.В.
Попередньо надано згоду на вчинення товариством значних правочинів
протягом наступного року. По всім питанням порядку денного проголосовано та прийняті рішення більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися на зборах.
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього періодів рішення про виплату
дивідендів не приймалося, дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники
фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
81584
95831
Основні засоби (за залишковою вартістю)
7939
9081
Довгострокові фінансові інвестиції
200
200
Запаси
19232
29037
Сумарна дебіторська заборгованість
52188
47671
Грошові кошти та їх еквіваленти
1042
7396
Власний капітал
1712
2464
Статутний капітал
22
22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1667
2418
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
26655
7141
Поточні зобов'язання і забезпечення
53217
86226
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
-1
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
-1
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2223000
2223000
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Особа відповідальна за достовірність інформації
Голова правління Мильніков С.О. _______________ 27.04.2015 р.

Річна інформація емітента –

Приватне акціонерне товариство
«Незабудинське хлібоприймальне
підприємство» за 2014 рік

1.Повне найменування емітента,
Приватне акціонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «Незабудинське хлібоприймальне
міжміський код та телефон емітента підприємство», код ЄДРПОУ
20205000, 52420, вул. Привокзальна, 1, селище Незабудине,
Солонянський район, Дніпропетровська область. (05669) 94492
2. Дата розкриття повного тексту
27 квітня 2015 року
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3.Адреса сторінки в мережі
http://20205000.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

177

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 29 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство Управлiння будiвництва «Укрводбуд»
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство
Управлiння будiвництва «Укрводбуд», 01036201, Херсонська, д/н, 74800,
м. Каховка, Ленiна, б. 130, 05536 44105.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.ukrvodbud.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
незалежна аудиторська фiрма «Прiоритет», 14124964.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів – чергові. Дата проведення 24.04.2015 р. Порядок
денний зборів: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Розгляд
звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Правління. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 6. Розподіл
прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії. 9. Про попереднє схвалення значних правочинів. 10. Про затвердження рішень прийнятих Правлінням товариства.
Збори прийняли рішення: По питанню № 1 – обрати Лічильну комісію. Комісію затверджено у складі: Мандзін І.П., Горбач В.П., Зяблов В.Л. Обрано
головуючого та секретаря загальних зборів. По питанню № 2 – розглянуто
та затверджено звіт про результати діяльності фінансово-господарської діяльності за 2014 р. По питанню № 3 – Розглянуто та затверджено звіт Наглядової ради. По питанню № 4 – Розглянуто та затверджено звіт Ревізійної
комісії. По питанню № 5 – затверджено річну фінансову звітність за 2014 р.

По питанню № 6 – Прийнято до відома , що за 2014 рік Товариство має
збитки в сумі 167 тис.грн., тому відрахування до фонду дивідендів не проводилося. Як наслідок цього дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися. По питанню № 7 – припинено повноваження всіх членів Наглядової
ради у зв’язку із закінченням строку повноважень; обрано членів Наглядової ради строком на 3 роки у складі Корсуна А.А., Кравчука М.Х., Горбач
О.В. По питанню № 8 – припинено повноваження всіх членів Ревізійної комісії у зв’язку із закінченням строку повноважень; обрано членів Ревізійної
комісії у складі Макаренко В.П., Сокова В.В., Дмитрук В.З. строком на 3
роки шляхом кумулятивного голосування. По питанню № 9 – надати попереднє схвалення будь-яких правочинів з будь-якою граничною сукупною
вартістю, які можуть вчинятися Товариством з 25.04.2015 по 25.04.2016
(включно), якщо ринкова вартість майна або послуг перевищує 50% вартості активів Товариства. По питанню № 10 – Затвердити рішення прийняті
Правлінням товариства в 2014-2015 р.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
Період
ПопереНайменування показника
Звітний
дній
2014 р.
2013 р.
Усього активів
3893
4116
Основні засоби
1885
2005
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
374
348
Сумарна дебіторська заборгованість
193
341
Грошові кошти та їх еквіваленти
1441
1412
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3364
3531
Власний капітал
3685
3852
Статутний капітал
321
321
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
208
264
Чистий прибуток (збиток)
-167
+400
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1284152 1284152
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
61
82
Голова правління 	Корсун А.П.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента: Публічне акціонерне това-

риство

«Богуславський Райагротехсервіс»,
05489187, вул. Миколаївська, 129-А, м. Богуслав, Київська, 09700, (045261)
5-11-49.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: 05489187.infosite.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська компанія «Аудит Бюро», 32159015.
5. Інформація про загальні збори: 16.04.2014, чергові.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним (ПОРЯДОК ДЕННИЙ): 1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря загальних акціонерних зборів. 2. Звіт Правління про результати
фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році. 3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. 4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. 5. Прийняття
рішення за насідками розгляду звіту правління, звіту Наглядової ради та
Звіту Ревізійної комісії. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 7. Вибори Голови та членів правління. 8. Вибори Голови та
членів Спостережної ради. 9. Розподіл прибутків і збитків Товариства за
підсумками роботи у 2013 році з урахуванням вимог, передбачених законом. 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2014
році. Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв та подавала
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пропозицiї до перелiку питань порядку денного - виконавчий орган товариства. Результати розгляду питань порядку денного - рiшення по всiм питанням затвердженi одноголосно.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
236
243
Основні засоби (за залишковою вартістю)
223
236
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
3
3
Сумарна дебіторська заборгованість
10
4
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
0
Власний капітал
13
60
Статутний капітал
1964
1964
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-1951
-1904
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
6
3
Поточні зобов'язання і забезпечення
217
180
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
7854583 7854583
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107», 03114017, Україна
Закарпатська обл. 88018 м. Ужгород вул. Радiщева, 2, (0312)663307.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: atp-12107@pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма «АУДИТ», 20432138.
5. Інформація про загальні збори
25.04.2014 проведено чергові загальні збори.
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 2. Заслуховування звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2013 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Заслуховування
звiту Наглядової ради за 2013р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 4. Заслуховування звiту Ревiзiйної
комiсiї щодо висновкiв з балансу та рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 5. Розгляд та затвердження рiчного звiту (балансу) ПАТ «Ужгородське АТП
12107» за 2013р. 6. Визначення та затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) ПАТ «Ужгородське АТП 12107» за пiдсумками роботи 2013р. 7. Про збiльшення розмiру статутного капiталу Публiчного
акцiонерного товариства «Ужгородське АТП-12107» шляхом приватного
розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 8. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй (iз
зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення) та затвердження протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй. 9. Про затвердження оцiнки та умов викупу акцiй у акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Публiчного
акцiонерного товариства «Ужгородське АТП-12107». 10. Розгяд проспекту
емiсiї акцiй. 11. Визначення уповноваженого органу Товариства та надання
йому повноважень. 12. Визначення уповноважених осiб Товариства та надання їм повноважень.

21.08.2014 проведено позачергові загальні збори.
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 2. Про вiдмiну рiшень загальних зборiв
акцiонерiв вiд 25.04.2014р. (протокол №16) по питаннях порядку денного:
№7-12. 3. Про збiльшення розмiру статутного капiталу Публiчного
акцiонерного товариства «Ужгородське АТП-12107» шляхом приватного
розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 4. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй (iз
зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення) та затвердження протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй. 5. Про затвердження оцiнки та умов викупу акцiй у акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Публiчного
акцiонерного товариства «Ужгородське АТП-12107». 6. Визначення уповноваженого органу Товариства та надання йому повноважень. 7. Визначення
уповноважених осiб Товариства та надання їм повноважень.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
27454
26957
Основні засоби (за залишковою вартістю)
22329
20758
Довгострокові фінансові інвестиції
1
1
Запаси
186
167
Сумарна дебіторська заборгованість
1322
2580
Грошові кошти та їх еквіваленти
117
115
Власний капітал
17755
17116
Статутний капітал
11495
11495
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-3234
-1183
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
5042
8974
Поточні зобов'язання і забезпечення
4657
867
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,045
-0,006
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0,045
-0,006
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
45978508 45978508
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
звітного періоду

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТБАНК»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
І. Загальні відомості
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТБАНК», код за
ЄДРПОУ 37176171, місцезнаходження 04107, м.Київ, вул.Лук'янiвська,
буд.1, Лiтера «А», тел./факс (044)237-03-45, e-mail: oyaremenko@smartbank.
kiev.ua, веб-сайт http:// smartbank.kiev.ua/news
Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУАТ «СМАРТБАНК» (надалi
по тексту «Банк») прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 24 квiтня 2015 року)
достроково припинити повноваження членiв Спостережної ради:
Голови Спостережної ради - Федотова Сергiя Володимировича (не надав згоду на розкриття паспортних даних), часткою у статутному капiталi
Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Перебував на посадi з 18.08.2014 по 24.04.2015рр.
Члена Спостережної ради - Сiгорських Сергiя Володимировича (не надав згоду на розкриття паспортних даних), володiє 27500 простих iменних
акцiй (9,1667% у статутному капiталi Банку), непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 18.08.2014 по
24.04.2015рр.
Члена Спостережної ради - Багатько Юлiї Едуардiвни (не надала згоду
на розкриття паспортних даних), володiє 27500 простих iменних акцiй
(9,1667% у статутному капiталi Банку), непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 18.08.2014 по
24.04.2015рр.
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУАТ «СМАРТБАНК» (надалi
по тексту «Банк») прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 24 квiтня 2015 року)
до складу Наглядової Ради обрати:
Голову Наглядової ради - Федотова Сергiя Володимировича (не надав
згоду на розкриття паспортних даних), часткою у статутному капiталi Банку
не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посади: Заступник Голови
Правлiння банку, Голова Правлiння банку, Голова Спостережної ради. Обраний на строк 3 роки або дострокового припинення повноважень.
Члена Наглядової ради - Сiгорських Сергiя Володимировича (не надав

згоду на розкриття паспортних даних), володiє 27500 простих iменних акцiй
(9,1667% у статутному капiталi Банку), непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посаду
директор з розвитку, член Спостережної ради. Обраний на строк 3 роки або
дострокового припинення повноважень.
Члена Наглядової ради - Багатько Юлiю Едуардiвну (не надала згоди на
розкриття паспортних даних), володiє 27500 простих iменних акцiй (9,1667%
у статутному капiталi Банку), непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Протягом останнiх пяти рокiв обiймала посади
заступника та Першого заступника Голови Правлiння банку, член Правлiння
банку, члена Спостережної ради. Обрана на строк 3 роки або дострокового
припинення повноважень.
Члена Наглядової ради - REGALASIG PLUS SRL (ТОВ Регаласiг Плюс),
юридична особа, зареєстрована за законодавством Румунiї, номер
реєстрацiї юридичної особи в країнi її мiсцезнаходження (для юридичної
особи - нерезидента) 32678142, в особi уповноваженої особи – Моснега
Євгенiя (MOSNEAGA EUGENIU), громадянин Румунiї, паспорт серiї РЕ
ROU № 051020971 виданий 05.10.2011р.(дiйсний до 05.10.2016р.) органом
IASI., ТОВ Регаласiг Плюс часткою в статутному капiталi Банку не володiє.
Уповноважена особа Моснега Євгенiй часткою в статутному капiталi Банку
не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Iнформацiя щодо займаних посад не надана.
Члена Наглядової ради - Laurentiu BUJDOVEANU (Лауренциу
Буждовеану)-не надав згоду на розкриття паспортних даних, часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посади консультант з економiчних питань, директор товариства. Обраний на строк 3
роки або дострокового припинення повноважень. Член наглядової ради
ТОВ Регаласiг Плюс обраний на строк 3 роки або дострокового припинення
повноважень.
Змiни у персональному складi вiдбуваються згiдно ЗУ «Про банки i
банкiвську дiяльнiсть».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
В.о. Голови Правлiння Терент’єв Д.Р., 27.04.2015р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон
емітента

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

Приватне акціонерне товариство «Мобільне спеціалізоване БМУ №87
«Антисептик», 01264540,

вул. Резервна, 29, м. Київ, 04074,
т. (044)501-90-82
29.04.2015

www.antiseptik.kiev.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «НАФТОПОЛ
УКРАЇНА», 31398633, 43023
Волинська область мiсто Луцьк вулиця Карбишева, будинок 1, 0332770833
27.04.2015

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://31398633.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОФIЯ-ГРАНIТ»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОФIЯ-ГРАНIТ», 24783064, Миколаївська обл., Первомайський
р-он, 55253, село Софiївка, вулиця Лісова 142, 0516162103.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://24783064.smida.gov.ua/
4. Інформація про загальні збори: Загальні збори акціонерів не проводились, оскільки власник Товариства – одна фізична особа.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Публiчне Акцiонерне
Товариство АГРОПРОМ ТЕХНIКА, 03563092, Дніпропе-

міжміський код та телефон емітента:

тровська, 53700, смт. Широке, в. Радгоспна, 36Б, 05657 2-93-74.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://agropromtexnika.pat.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма «Трансексiм - Аудит», 31932348.
5. Інформація про загальні збори: Збори у 2014 році не відбулися за
відсутності коштів.
6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо нарахування та виплати
дивідендів не приймалося.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1945
1988
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1506
1568
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
400
402
Сумарна дебіторська заборгованість
37
18
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
0
Власний капітал
830
1231
Статутний капітал
1344
1344
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-514
-113
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
1115
757
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.07460 -0.08651
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0.07460 -0.08651
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
5375120 5375120
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
0
0
періоду
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Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта
малого підприємництва (тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
3033
1923
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1996
967
Довгострокові фінансові інвестиції
257
257
Запаси
378
294
Сумарна дебіторська заборгованість
42
27
Грошові кошти та їх еквіваленти
31
52
Власний капітал
2932
-1234
Статутний капітал
257
257
Нерозподілений прибуток (непокритий
-1381
-1491
збиток)
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
101
3127
Чистий прибуток
41
43
Річна інформація за 2014 рік емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство «Страхова
ня, міжміський код та телефон
компанiя «КАПIТАЛемітента
СТРАХУВАННЯ», 34807946,
03680, м. Київ, вул. Димитрова, 5 Б,
(044) 522-92-44
2. Дата розкриття повного тексту 27.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
www.skapital.com.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОемітента, код за ЄДРПОУ,
ВАРИСТВО
«НАУКОВОмісцезнаходження, міжміський
ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРкод та телефон емітента
НИЧІ МАШИНИ», 34046713, площа
Спортивна, б. 3- В, м. Київ, Печерський, Київська область, 01601, 044-390-51-00
2. Дата розкриття повного тек- 28.04.2015
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.34046713.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство "МАГАЗИН
місцезнаходження, міжміський
№1715 "ГОСПТОВАРИ",
код та телефон емітента
22860803, м. Київ, Шевченкiвський р-н,
04107, мiсто Київ, вул. Багговутiвська,
3/15, тел. (044) 483-19-41,
2. Дата розкриття повного тексту 27.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://22860803.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Директор 	Левковська Л.П.
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента:

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств,
які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код Приватне акціонерне
за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
товариство "Інвестиміжміський код та телефон емітента

ційна компанія
"Iнвестсервiс",

21629417,м. Київ , 04050, м. Київ,
вул. Пимоненка, 5 /044/4840715,
29.04.2015

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Приватного акціонерного
товариства
«Ремспецпроектсервіс»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПIЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО-РОСIЙСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО
«В.В. IМПЕКС»,

1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство «Ремспецпроектсервіс». 2. Код за ЄДРПОУ 22147637. 3.
Місцезнаходження: 71108, Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Мелітопольське шосе, 20, офіс №1. 4. Міжміський код, телефон
та факс: (06153) 3-61-29.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 29.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію – rspscorp.pp.ua.

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код Приватне акцiонерне
за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
товариство "Анталміжміський код та телефон емітента
Експерт", 14237421,
Чернігівська , Новозаводський,
14017, м. Чернiгiв, проспект Перемоги, буд. 39, (0462) 612854
2. Дата розкриття повного тексту
29.04.2015
річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://antal.athost.info/
на якій розміщено регулярну річну
інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО "УКРАГРО",
ня, міжміський код та телефон
24759379, вул.Транспортна, 1, смт.
емітента
Великодолинське, Овідіопольський
район, Одеська область, 67832,
Україна, (048)7296145
2. Дата розкриття повного тексту
27.04.2015 року
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.24759379.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

23571745, Україна Шевченкiвський р-н 04119 м.Київ вул.Дорогожицька,
буд.1, (044)2517620
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27/04/2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://23571745.smida.gov.ua/
Директор ПрАТ СУРП «В.В.ІМПЕКС» 	Кривенда М. А.

Приватне акцiонерне товариство «Торговий дiм «ЦУМ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік емітентів, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів (для
опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Торговий дiм «ЦУМ», 24566858, Україна Полтавська обл. 36000 м. Полтава вул.Жовтнева, 28/13, (05322) 7-46-22
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: tdcum.org.ua

Приватне акцiонерне товариство
«Дніпровуд»
Річна інформація за 2014 рік ПрАТ «Дніпровуд»
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Дніпровуд», код за ЄДРПОУ 31030962, місцезнаходження Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Піонтковського, 2-а,

телефон: (044)-5010445.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.dniprowood.com
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
2. Код за ЄДРПОУ 14308552
3. Місцезнаходження Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 463-75-75 (044) 455-93-93
5. Електронна поштова адреса info@ukrniat.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.ukrniat.pat.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної
технології» від 24.04.2015 року (Протокол № 23) у зв’язку з кадровими
змінами, які відбулися в ДК «Укроборонпром» – органу, що управляє
корпоративними правами держави в АТ УкрНДІАТ відбулися зміни складу посадових осіб Наглядової ради емітента, а саме:
2.1. Припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства:
- Майстренка Віталія Степановича, члена Наглядової ради Товариства, який перебував на посаді з 02.01.2013р. Не володіє часткою в статутному капіталі АТ УкрНДІАТ. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.
- Клименка Артема Ростиславовича, члена Наглядової ради АТ УкрНДІАТ, який перебував на посаді з 02.01.2013р. Не володіє часткою в
статутному капіталі АТ УкрНДІАТ. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
- Гамана Андрія Вікторовича, члена Наглядової ради, який перебував на посаді члена Наглядової ради АТ УкрНДІАТ з 02.01.2013р. і був
обраний головою Наглядової ради АТ УкрНДІАТ 19.03.2015р. Не володіє
часткою в статутному капіталі АТ УкрНДІАТ. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних.
- Голуба Василя Тихоновича, члена Наглядової ради АТ УкрНДІАТ,
який перебував на посаді з 02.01.2013р. Володіє часткою в статутному
капіталі АТ УкрНДІАТ - 0,01%. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.
- Зеленюка Сергія Сергійовича, члена Наглядової ради АТ УкрНДІАТ,
який перебував на посаді з 02.01.2013р. Володіє часткою в статутному
капіталі АТ УкрНДІАТ - 0,05%. Непогашеної судимості за корисливі та

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОНЕЦЬКИЙ БУДПРОЕКТ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів (для опублікування у офіційному
друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО «ДОНЕЦЬКИЙ БУДПРОЕКТ»;
місцезнаходження, міжміський
05440643;
код та телефон емітента
83114, Донецька область, м.Донецьк,
вул.Університетська, буд. 80-Г;
(062) 311-35-16
2. Дата розкриття повного тексту 27 квітня 2015 року
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://05440643.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Директор 	М.С. Сидоров
М.П.
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посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.
2.2. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства:
- Гурака Дениса Дмитровича. Посади, які обіймала особа протягом
останніх п’яти років: директор у Філії «ДНЦ з НВ/ДП» ДП «УФІЯ» (20102014р.р.), з 2014 р. і по т.ч заступник Генерального директора ДК «Укроборонпром» із зовнішньоекономічної діяльності. Посадова особа обрана терміном на три роки. Не володіє часткою в статутному капіталі АТ
УкрНДІАТ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
- Клименко Артема Ростиславовича. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник юридичного відділу ДП СЗГР
«Прогрес»(2005-2011р.р.), начальник відділу міжнародної судової роботи ДК «Укрспецекспорт» (2011-2012р.р.), директор юридичного департаменту ДК «Укроборонпром» (2012- до тепер). Посадова особа обрана
терміном на три роки. Не володіє часткою в статутному капіталі АТ УкрНДІАТ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
- Гамана Андрія Вікторовича. Посади, які обіймала особа протягом
останніх п’яти років: начальник відділу Фонду державного майна України (1997-2011рр.), заступник начальника управління ДК «Укроборонпром» (2012 до тепер). Посадова особа обрана терміном на три роки. Не
володіє часткою в статутному капіталі АТ УкрНДІАТ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
- Голуба Василя Тихоновича. Посади, які обіймала особа протягом
останніх п’яти років: помічник Голови правління, Голови правління – Генерального директора АТ УкрНДІАТ. Посадова особа обрана терміном
на три роки. Володіє часткою в статутному капіталі АТ УкрНДІАТ - 0,01%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
- Зеленюка Сергія Сергійовича. Посади, які обіймала особа протягом
останніх п’яти років: заступник Генерального директора Національного
космічного агентства України, член Наглядової ради АТ УкрНДІАТ. Посадова особа обрана терміном на три роки. Володіє часткою в статутному капіталі АТ УкрНДІАТ - 0,05%. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Голова правління –
Генеральний директор АТ УкрНДІАТ 	Г.О. Кривов
					
______________
М.П. 				
дата

Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія
«Страховий капітал України»

Річна інформація емітентів,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента
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

Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Страховий капiтал
України", 33152597, м. Київ ,
Голосiївський, 03039, м. Київ,
Голосiївська, буд. 7, корп. 3
(044) 525 49 48
27.04.2015

http://icu.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАРИБГОСП»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публічне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
"Полтаварибгосп"; 00476748; 39023,
місцезнаходження, міжміський Полтавська, Глобинський, с.Бугаївка,
код та телефон емітента
вул. 40 рокiв Перемоги, 2 а; (05365)
37444
2. Дата розкриття повного
27.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://00476748.infosite.com.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Товариство з обмеженою відповідаль4. Найменування, код за
ністю "Міжнародний інститут аудиту",
ЄДРПОУ аудиторської фірми
21512649
(П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні збори
У зв’язку із складним фінансовим становищем товариства загальні збори
акціонерів ПАТ "Полтаварибгосп" протягом звітного періоду не проводились.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
18411
22569
Основні засоби (за залишковою вартістю)
13464
14461
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1695
724
Сумарна дебіторська заборгованість
294
4728
Грошові кошти та їх еквіваленти
9
33
Власний капітал
(37773)
(17581)
Статутний капітал
4943
4943
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(45659)
(25467)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
2500
2500
Поточні зобов'язання і забезпечення
53684
37650
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(1,02)
(0,08)
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
(1,02)
(0,08)
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
19771376
19771376
загальна номінальна
Цінні папери
вартість
власних випусків,
викуплені протягом у відсотках від статутного
капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АГРОПРОМПОСТАЧ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОПРОМПОСТАЧ"
2. Код за ЄДРПОУ
00901861
3. Місцезнаходження
87000, Донецька обл.
с.м.т.Володарське, Пушкiна, 13
4. Міжміський код, телефон та факс (0629)54-49-46 (0629)54-49-46
5. Електронна поштова адреса
agroprompostah@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://agroprompostach.emitents.net.
Інтернет, яка додатково використо- ua
вується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 23.04.2015 р.

Згiдно рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 2 вiд
23.04.2015 р.), у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень, обрано
(подовжено термiн дiї повноважень) Директора Товариства Омельяненко
Iвана Володимировича (не має згоди фiзичної особи на розкриття її паспортних даних), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у
розмiрi 75,0687 %. Строк на який подовжений термiн дiї повноважень – 3
(три) роки. Посади, якi особа займала протягом останнiх п’яти рокiв:
iнженер з постачання, з 2010 р. Голова Правлiння, Директор ПрАТ «Агропромпостач». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Директор
Омельяненко Iван Володимирович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
24.04.2015
(дата)

Приватне акцiонерне товариство «Сiльбуд»
Річна інформація
ПрАТ «Сільбуд» за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента, код
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Сiльбуд», 23571372, бульвар 50-рiччя Перемоги, 106, м. Бiла Церква, Київська обл.,09113, (4563)4-04-13. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії: 27.04.2015. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну інформацію: 23571372.infosite.com.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит
фінансової звітності: ТОВ «ЮВМ - аудит», 20587317. 5. Інформація про загальні збори. Чергові збори відбулись 14.04.2014. Порядок денний: 1. Обрання Голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту зборів. 2. Звіт Голови правління про підсумки фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік та визначення перспектив розвитку на
2014 рік. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління та аудиторської перевірки. 4.Затвердження річного звіту та балансу
Товариства за 2013 рік. 5. Обрання Голови правління. 6. Обрання Наглядової ради. 7. Обрання ревізійної комісії, чи аудитора. 8. Продаж, безоплатна
передача чи в інший спосіб відчуження гаражів, та складу на вул. Січневому прориві, 41, м. Біла Церква. Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались. На зборах прийнято рішення: збитки , отримані Товариством у звітному 2013 році в сумі 66 тис.грн. покрити за рахунок
нерозподіленого прибутку минулих років. 6. Інформація про дивіденди. За

результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
973
913
Основні засоби (за залишковою вартістю)
811
862
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
3
Сумарна дебіторська заборгованість
111
37
Грошові кошти та їх еквіваленти
50
9
Власний капітал
962
815
Статутний капітал
152
152
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
677
530
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
8
46
Поточні зобов'язання і забезпечення
3
52
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,242
-0,1085
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,242
-0,1085
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
607972
607972
Цінні папери власних випусків не викупались
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
“Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв”
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький
емітента, код за
завод надпотужних трансформаторiв",
ЄДРПОУ, місцезнахо13604509Запорізька , Хортицький, 69124, м.
дження, міжміський код Запорiжжя, вул. Випробувачiв, буд. 2 (061) 701
та телефон емітента
93 93,
2. Дата розкриття
29.04.2015
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
www.zst.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"АЛЬЯНСАУДИТ", 34829687
ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
Черговi Загальнi збори акцiонерiв 26.03.2014р.
загальні збори (розділ
проводилися з iнiцiативи Наглядової ради
заповнюється у випадку, Товариства з метою пiдведення пiдсумкiв
якщо емітент - акціонер- роботи Товариства у 2013 роцi. Рiшенням
Наглядової ради затверджено наступний
не товариство)
порядок денний зборiв (перелiк питань, що
виносяться на голосування): 1.Прийняття
рiшення про обрання складу та членiв лiчильної
комiсiї та припинення їх повноважень. 2.Розгляд
звiту Генерального директора Товариства за
2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Генерального директора
Товариства. 3.Розгляд звiту Наглядової ради
про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2013 роцi, прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради
Товариства. 4.Розгляд звiту та затвердження
висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013
рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Ревiзiйної комiсiї товариства. 5.Прийняття
рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної
фiнансової звiтностi) Товариства за 2013 рiк. 6.
Прийняття рiшення про затвердження основних
напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на
2014 рiк. 7.Прийняття рiшення про розподiл
прибутку за пiдсумками господарської дiяльностi
Товариства у 2013 роцi. 8.Прийняття рiшення
про попереднє схвалення значних правочинiв.
9.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 10.
Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11.Прийняття рiшення про змiну кiлькiсного
складу органiв управлiння Товариства. 12.
Прийняття рiшення про затвердження нової
редакцiї статуту Товариства та визначення осiб,
яким надаються повноваження пiдписати нову
редакцiю статуту вiд iменi Товариства. 13.
Прийняття рiшення про затвердження нової
редакцiї положення «Про загальнi збори
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства
«Запорiзький завод надпотужних
трансформаторiв» та визначення осiб, яким
надаються повноваження пiдписати нову
редакцiю положення «Про загальнi збори
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства
«Запорiзький завод надпотужних
трансформаторiв» вiд iменi Товариства.14.
Прийняття рiшення про затвердження нової
редакцiї положення «Про Наглядову раду
Публiчного акцiонерного товариства
«Запорiзький завод надпотужних
трансформаторiв» та визначення осiб, яким
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надаються повноваження пiдписати нову
редакцiю положення «Про Наглядову раду
Публiчного акцiонерного товариства
«Запорiзький завод надпотужних
трансформаторiв» вiд iменi Товариства.15.
Прийняття рiшення про затвердження нової
редакцiї положення «Про Ревiзiйну комiсiю
Публiчного акцiонерного товариства
«Запорiзький завод надпотужних
трансформаторiв» та визначення осiб, яким
надаються повноваження пiдписати нову
редакцiю положення «Про Ревiзiйну комiсiю
Публiчного акцiонерного товариства
«Запорiзький завод надпотужних
трансформаторiв» вiд iменi Товариства. 16.
Прийняття рiшення про обрання членiв
Наглядової ради Товариства. 17.Прийняття
рiшення про затвердження умов цивiльноправових договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства та
встановлення розмiру їх винагороди. 18.
Прийняття рiшення про обрання членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 19.Прийняття
рiшення про затвердження умов цивiльноправових договорiв, що укладатимуться з
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та
встановлення розмiру їх винагороди. 20.
Прийняття рiшення про обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльноправових договорiв з членами Наглядової ради
та Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства.
Протягом строку, встановленого Законом
України “Про акцiонернi товариства”, до
Товариства не надходило пропозицiй вiд
акцiонерiв щодо доповнення новими питаннями
чи змiнення питань порядку денного (перелiку
питань, що виносяться на голосування) , а також
проектiв рiшень, стосовно питаннь порядку
денного . Загальними зборами прийнятi наступнi
рiшення з питань порядку денного: З ПЕРШОГО
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Обрати склад
лiчильної комiсiї у кiлькостi 5 осiб. До складу
лiчильної комiсiї обрати наступних осiб:1. Бойко
С.В. 2. Новоторов О.Л. 3. Лагодюк Є.С. 4.
Овденко Г.В. 5. Слободанюк О.М. Припинити
повноваження членiв лiчильної комiсiї з
моменту завершення Зборiв.” З ДРУГОГО
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Прийняти до
вiдома звiт Генерального директора Товариства
за 2013 рiк. Роботу Генерального директора
Товариства у 2013 роцi визнати задовiльною та
такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї
розвитку, основним напрямкам дiяльностi та
планам Товариства, а також iнтересам
Товариства в цiлому.” З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Прийняти до вiдома звiт
Наглядової ради про свою дiяльнiсть та
загальний стан Товариства у 2013 роцi. Роботу
Наглядової ради у 2013 роцi визнати
задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй
стратегiї розвитку, основним напрямкам
дiяльностi та планам Товариства, а також
iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому.” З
ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Прийняти до вiдома звiт та затвердити
висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013
рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2013
роцi визнати задовiльною.” З П’ЯТОГО
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Затвердити
рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2013 рiк.” З ШОСТОГО ПИТАННЯ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Затвердити основнi
напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2014
рiк.” З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО: “Прибуток, отриманий Товариством
за пiдсумками господарської дiяльностi в 2013
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роцi, залишити нерозподiленим.” З ВОСЬМОГО
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Згiдно частини
3 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi
товариства», схвалити вчинення Товариством
значних правочинiв протягом одного року з
моменту прийняття цього рiшення, на наступних
умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi
значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 300
(триста) мiльйонiв доларiв США на дату
вчинення правочину; характер правочинiв - правочини, предметом яких є надання поруки
банкiвським установам за зобов’язаннями третiх
осiб, залучення кредитiв, позик, передання
майна Товариства в iпотеку, заставу.Надати
Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо
прийняття рiшень про вчинення значних
правочинiв згiдно умов, затверджених цим
рiшенням, а також про визначення (погодження)
будь-яких iнших умов значних правочинiв (в тому
числi їх вартiсть), що будуть вчинятись Товариством вiдповiдно до умов цього рiшення.Надати
Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо
прийняття рiшень про визначення посадової
особи, на яку буде покладено обов’язок щодо
пiдписання та укладення вищезазначених
правочинiв.” З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО: “Припинити повноваження всiх членiв
Наглядової ради Товариства.” З ДЕСЯТОГО
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Припинити
повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства.” З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Кiлькiсний склад
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства
не змiнювати.” З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Затвердити нову (сьому)
редакцiю статуту Публiчного акцiонерного
товариства «Запорiзький завод надпотужних
трансформаторiв». Визначити Дорохову Свiтлану
Юрiївну – Секретаря зборiв та Шаповалову Iрину
Романiвну – Голову зборiв особами, яким
надаються повноваження пiдписати нову (сьому)
редакцiю статуту вiд iменi Товариства.” З
ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО: “Затвердити нову редакцiю положення «Про загальнi збори акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв». Визначити
Дорохову Свiтлану Юрiївну – Секретаря зборiв та
Шаповалову Iрину Романiвну – Голову зборiв
особами, яким надаються повноваження
пiдписати нову редакцiю положення «Про
загальнi збори акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв».” З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: “Затвердити нову редакцiю положення «Про Наглядову
раду Публiчного акцiонерного товариства
«Запорiзький завод надпотужних
трансформаторiв». Визначити Дорохову Свiтлану
Юрiївну – Секретаря зборiв та Шаповалову Iрину
Романiвну – Голову зборiв особами, яким
надаються повноваження пiдписати нову
редакцiю положення «Про: Наглядову раду
Публiчного акцiонерного товариства
«Запорiзький завод надпотужних
трансформаторiв».”

З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО "Затвердити нову редакцiю
положення «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного
акцiонерного товариства «Запорiзький завод
надпотужних трансформаторiв». Визначити
Дорохову Свiтлану Юрiївну – Секретаря зборiв
та Шаповалову Iрину Романiвну – Голову зборiв
особами, яким надаються повноваження
пiдписати нову редакцiю положення «Про
Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного
товариства «Запорiзький завод надпотужних
трансформаторiв»." З ШIСТНАДЦЯТОГО
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Обрати
членами Наглядової ради Товариства наступних
осiб: 1.Публiчне акцiонерне товариство
«Запорiжтрансформатор». 2.Компанiя
TREGORY HOLDINGS LIMITED. 3.Компанiя
ENERGY STANDARD INDUSTRIES LIMITED." З
СIМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО: "Затвердити умови цивiльноправових договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства." З
ВIСIМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО: "Обрати членами Ревiзiйної комiсiї
Товриства наступних осiб: 1. Ткачук Юрiй
Петрович. 2. Турiй Олена Василiвна. 3. Линда
Свiтлана Iванiвна." З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Затвердити
умови цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства." З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Обрати Генерального
директора Товариства Гостiщева О.В. особою,
яка уповноважується на пiдписання цивiльноправових договорiв з членами Наглядової ради
та Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства."
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
123892
135340
Основні засоби (за залишковою вартістю)
112870
114940
Довгострокові фінансові інвестиції
1
11
Запаси
109
4754
Сумарна дебіторська заборгованість
5975
6620
Грошові кошти та їх еквіваленти
247
6061
Власний капітал
115644
122465
Статутний капітал
6164
6164
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
94686
85671
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
7638
6938
Поточні зобов'язання і забезпечення
610
5937
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
-0.17
0.01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
123280000 123280000
Цінні папери власних
випусків, викуплені
протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість
у відсотках від
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
паперів власних випусків протягом періоду

0

0

Приватне акціонерне товариство
«Хімчистка»
Річна інформація
емітента цінних паперів за 2014 рік ПРАТ «Хімчистка»
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство»Хімчистка», 03054663, Павліченко,23, Біла Церк-

ва, Київська, 09107, (04563) 5-36-89
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http//03054663.infosite.com.ua

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
185
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Публічне акціонерне товариство «Еліта»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство
«Еліта», 00310120, 16100, Україна, Чернігівська обл., Сосницький р-н,
смт Сосниця, вул. Освіти, 10, (04655) 21346.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.elita.biz.ua.
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми: ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ», 01204513.
5. Інформація про загальні збори:
Річні загальні збори акціонерів емітента відбулись 11.04.2014р., кворум зборів 72,1491%.
Річні загальні збори акціонерів було скликано відповідно до рішення
Наглядової ради від 03.03.2014р. Пропозиції до переліку питань порядку
денного загальних зборів (додаткові питання) акціонерами не вносились.
Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах (порядок денний річних загальних зборів акціонерів):
1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження
регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2013
рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
за 2013 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства
за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2013 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
9. Про виконання акціонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України».
За результатами розгляду питань порядку денного річними загальними зборами акціонерів від 11.04.2014р. прийняті наступні рішення:
1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб: Чабак Любов Дмитрівна – голова лічильної
комісії; Чаус Ніна Петрівна – член лічильної комісії; Скороход Ніна Михайлівна – член лічильної комісії.
2.1.Головує на Загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради
Товариства Єрко Т.І. 2.2.Обрати для проведення річних загальних зборів
акціонерів Товариства секретаря зборів Ховрича А.І. 2.3.Затвердити регламент проведення зборів. Надати для доповіді з питань порядку денного - 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) - 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.
3. Затвердити звіт директора про результати діяльності Товариства в
2013 році.
4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку результатів
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. 5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2013 рік.

6. Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за
2013 рік складені за міжнародними стандартами фінансової звітності.
7. Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2013 році
визначений за міжнародними стандартами фінансової звітності, у розмірі
3 994 тис. грн. не розподіляти.
8.1. Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття
цього рішення, а саме: залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення
передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 15 000 000 (п’ятнадцять
мільйонів) грн. 8.2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також
договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов’язань третіх
осіб.
9. На виконання вимоги п. 10 р. VІ Закону України «Про депозитарну
систему України» рекомендувати кожному акціонеру Товариства звернутись до депозитарної установи – Полікомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610)
та укласти з ним від власного імені договір про обслуговування рахунку в
цінних паперах, який було відкрито Товариством при дематеріалізації випуску акцій і на якому наразі обліковуються права на його прості іменні
акції, або здійснити переведення прав на ці акції на свій рахунок в цінних
паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, при його наявності.
Позачергові збори акціонерів у 2014 році не проводились.
6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів у звітному 2014 році та попередньому 2013 році не приймалось.
ІІ. Основні показники
фінансово-господарської діяльності емітента
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2014 р.
2013 р.
Усього активів
82 533
73 593
Основні засоби (за залишковою вартістю)
6 494
6 662
Довгострокові фінансові інвестиції
51 627
50 778
Запаси
17 270
11 117
Сумарна дебіторська заборгованість
6 868
3 188
Грошові кошти та їх еквіваленти
271
1 838
Власний капітал
67 401
63 344
Статутний капітал
569
569
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
50 512
46 940
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
7 105
5 106
Поточні зобов'язання і забезпечення
8 027
5 143
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
32,72
35,12
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
32,72
35,12
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
113720
113720
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від статутно0%
0%
протягом звітного
го капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Вiдкрите акцiонерне товариство «Електрокерамiка»
Річна інформація
ВАТ «Електрокерамiка»
за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента, код
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:
Вiдкрите акцiонерне товариство «Електрокерамiка», 05825573, вул. Таращанська ,197а, м. Бiла Церква, -, Київська, 09100, (456)333881. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії: 27.04.2014. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну інформацію: http://sites.cc.ua/elektrokeramica. 4.
Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЮВМ-аудит», 20587317. 5. Інформація про загальні збори: функцію загальних зборів товариства виконує сесiя Бiлоцеркiвської мiської ради
(100% акцій Товариства належить територіальній громаді м.Біла Церква).
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта
малого підприємництва
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
9486,3
13598
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3048,5
3515,8
Довгострокові фінансові інвестиції
4553,7
8184,4
Виробничі запаси
1717,7
1720,2
Сумарна дебіторська заборгованість
3,6
17,7
Грошові кошти та їх еквіваленти
16,7
6,5
Власний капітал
9274,6
13348,8
Статутний капітал
8807
8807
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-443,6
-0,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
211,7
249,2
Чистий прибуток (збиток)
-443,5
-348,5
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ”
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ
КОРОВАЙ"
2. Код за ЄДРПОУ
00376886
3. Місцезнаходження
65078, м. Одеса, Генерала
Петрова, 14
4. Міжміський код, телефон та факс
(048) 728-59-11 (048)
728-59-21
5. Електронна поштова адреса
O.Stashenko@karavay.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка www.bulkin
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Одеський
коровай» було прийняте рішення про зміни у складі посадових осіб емітента. Дата прийняття рішення - 24.04.2015р. (Протокол №1 чергових Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Одеський коровай» вiд 24.04.2015р.).
Зміст рішення Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Одеський коровай»: про
змiни у складi посадових осiб емiтента, тобто вiдкликання (звiльнення)
наявного складу посадових осiб наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства, та обрання (призначення) нових посадових осiб, що увiйшли до
складу наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства.
Пiдстави змiн – у зв’язку з виробничою необхiднiстю.
Звiльненi особи: 1. Посадова особа Голова Наглядової ради Головко
Алла Григорiвна. (паспорт серiї ВК №496154, Гiрницьким МВМ
Селидiвського МВ ГУМВС України в Донецькiй областi, 27.06.2008р.).
Призначена Членом Наглядової ради 25.04.2014р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Одеський коровай» (Протокол №1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Одеський коровай» вiд 25.04.2014р.).
Призначена Головою Наглядової ради 25.04.2014р. на пiдставi рішення
Наглядової ради ПАТ «Одеський коровай» (Протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «Одеський коровай» вiд 25.04.2014р.). Акцiями Товариства
не володiє. Обґрунтування змiн у персональному складi - у зв’язку з виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi
не має. Строк, на який було призначено особу - 3 роки. Строк обiймання
посади - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:
фiхiвець з просунення продукцiї (Фiрма «Союз Вiктан» ЛТД (ТОВ); менеджер зi збуту (ДП «СЕСА-ТРЕЙД» Донецьк»); бухгалтер магазину «Продукти», бухгалтер складу-Марс (МП ТОВ «Фiрма «ЛIЯ»); бухгалтер (ПП
«Український продукт»); бухгалтер (ТОВ «ТК «УРОЖАЙ»).
2. Посадова особа Член Наглядової ради Моiсеєва Ганна Юрiївна.
(паспорт серiї ВС №945003, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй
областi 13.03.2001р.). Призначена Членом Наглядової ради 25.04.2014р.
(Протокол №1 чергових Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Одеський коровай» вiд 25.04.2014р.). Акцiями Товариства не володiє. Обґрунтування
змiн у персональному складi - у зв’язку з виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у
сферi господарської, службової дiяльностi не має. Строк, на який було
призначено особу - 3 роки. Строк обiймання посади - 1 рiк. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: адмiнiстратор (ТОВ
«Телестудiя «Астра - ТБ»), спецiалiст вiддiлу кадрiв (ТОВ «Телестудiя
«Астра - ТБ»), менеджер з персоналу (ТОВ «ТД «Контiнент»), менеджер з
персоналу (ТОВ «ТД «Квiнта»), iнспектор з кадрiв (ТОВ «АПК», ТОВ «ТК
«Урожай»), начальник вiддiлу кадрiв (ТОВ «ТК «Урожай»), провiдний
спецiалiст з кадрового облiку (ТОВ «ТД «Золотий Урожай»), начальник
вiддiлу кадрового адмiнiстрування (ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).
3. Посадова особа Член Наглядової ради Прасолова Iрина
Володимирiвна. (паспорт серiї ВЕ №581773, Кiровським РВ ДМУ УМВС
України в Донецькiй областi 30.01.2002р.). Призначена Членом Наглядової ради 25.04.2014р. (Протокол №1 чергових Загальних зборів акцiонерiв
ПАТ «Одеський коровай» вiд 25.04.2014р.). Акцiями Товариства не
володiє. Обґрунтування змiн у персональному складi - у зв’язку з виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не
має. Строк, на який було призначено особу - 3 роки. Строк обiймання посади - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:

учениця в лабораторiї (ДВОХП «Кiровський хлiбокомбiнат»), змiнний
технiк – технолог (ДВОХП «Кiровський хлiбокомбiнат»), дрiжжеводом
(ДВОХП «Кiровський хлiбокомбiнат»), технiк – технолог (ДВОХП
«Кiровський хлiбокомбiнат»), iнженер – технолог об’єднання (Донецьке
ПО «Хлiбпром»), iнженер – технолог I категорiї (ТОВ «Тонiк»), iнженер –
технолог (ТОВ «Тонiк», ВАТ «Кiровський хлiбокомбiнат», Асоцiацiя
«Донбасхлiб»), змiнний пекар – майстер (ВАТ «Кiровський хлiбокомбiнат»),
заступник директора з техничних питань (ТОВ «Iнтер – Донбас»), начальник сектору якостi (ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).
4. Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Горульова Вiкторiя Миколаївна. (паспорт: серiї ВА №333067, виданий Червоногвардiйським РВ
Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi 12.06.1996р.) Призначена Головою Ревiзiйної комiсiї 28.11.2013р. (Протокол засiдання
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Одеський коровай» вiд 28.11.2013р.). Акцiями Товариства не володiє. Обґрунтування змiн у персональному складi - у
зв’язку з виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за злочини,
вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Строк, на який було призначено особу - 3 роки.
Строк обiймання посади - 1 рiк 4 мiсяцi 27 днiв. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: бухгалтер бюро облiку касових, фiнансово-облiкових i кредитних операцiй головної бухгалтерiї
(Орендне пiдприємство «Макiївський металургiйний комбiнат iм. С.М.
Кiрова»), бухгалтер другої категорiї бюро облiку касових, фiнансовооблiкових i кредитних операцiй головної бухгалтерiї (Орендне пiдприємство
«Макiївський металургiйний комбiнат iм. С.М. Кiрова»), бухгалтер другої
категорiї бюро облiку касових, фiнансово-облiкових i кредитних операцiй
управлiння облiку господарської дiяльностi i фiнансiв комбiнату (Орендне
пiдприємство «Макiївський металургiйний комбiнат iм. С.М. Кiрова»), бухгалтер першої категорiї бюро облiку касових, фiнансово-облiкових i кредитних операцiй управлiння облiку господарської дiяльностi i фiнансiв
комбiнату (Орендне пiдприємство «Макiївський металургiйний комбiнат
iм. С.М. Кiрова»), бухгалтер першої категорiї бюро облiку касових,
фiнансово-облiкових i кредитних операцiй головної бухгалтерiї (Орендне
пiдприємство «Макiївський металургiйний комбiнат iм. С.М. Кiрова»),
економiст першої категорiї планово-економiчного бюро банкiвських
операцiй фiнансового вiддiлу (Орендне пiдприємство «Макiївський
металургiйний комбiнат iм. С.М. Кiрова»), економiст першої категорiї
планово-економiчного бюро банкiвських операцiй фiнансового вiддiлу
(ЗАТ «Макiївський металургiйний завод»), начальник бюро банкiвських
операцiй вiддiлу розрахункових операцiй (ЗАТ «Макiївський металургiйний
завод»), заступник начальника вiддiлу розрахункових операцiй (ЗАТ
«Макiївський металургiйний завод»), начальник вiддiлу розрахункових
операцiй (ЗАТ «Макiївський металургiйний завод»), економiст-аналiтiк
(ТОВ «ТД «Золотий Урожай»), фахiвець вiддiлу казначейства фiнансовоекономiчного департаменту (ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).
5. Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Дмитрiєва Анастасiя
Володимирiвна. (паспорт: серiя ВА №018478 виданий Пролетарським РВ
УМВС України в Донецькiй областi 01.09.1995р.). Призначена членом
Ревiзiйної комiсiї 28.11.2013р. (Протокол №3 позачергових Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Одеський коровай» вiд 28.11.2013р.). Акцiями Товариства не володiє. Обґрунтування змiн у персональному складi - у зв’язку з
виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з
корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової
дiяльностi не має. Строк, на який було призначено особу - 3 роки. Строк
обіймання посади - 1 рiк 4 мiсяцi 27 днiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: учень машинiста конвеєра основного виробництва (Д ВАТ «ЦЗФ «Чумакiвська»), машинiст конвеєра основного виробництва (Д ВАТ «ЦЗФ «Чумакiвська»), облiковець основного
виробництва (ВАТ «Вугiльна компанiя «Шахта «Красноармiйська – захiдна
№ 1», ф-я ЦЗФ «Чумакiвська»), економiст з планування ((ВАТ «Вугiльна
компанiя «Шахта «Красноармiйська – захiдна № 1», ф-я ЦЗФ
«Чумакiвська») економiст планово-економiчного вiддiлу (ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).
6. Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Рушай Кирило Анатолійович
(паспорт: серiя ВЕ номер 969294 виданий Ворошиловським РВ УМВС
України в мiстi Донецьку 29.11.2003р.) Призначений членом Ревiзiйної
комiсiї 28.11.2013р. (Протокол №3 позачергових Загальних зборів
акцiонерiв ПАТ «Одеський коровай» вiд 28.11.2013р.). Акцiями Товариства не володiє. Обґрунтування змiн у персональному складi - у зв’язку з
виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з
корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової
дiяльностi не має. Строк, на який було призначено особу - 3 роки. Строк
обiймання посади - 1 рiк 4 мiсяцi 27 днiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: пiдсобний робiтник (ВАТ «Пiдприємство
електричних мереж «Енерговугiлля»), економiст (ЗАТ «Горлiвський
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автомобiльний завод»), спецiалiст-аналiтик (ТОВ «Український Рiтейл»),
аналiтик консолiдованої iнформацiї з планування (ЗАТ «АПК-Iнвест»),
аналiтик систем (ЗАТ «Сармат»), провiдний спецiалiст з аналiтики в
департаментi з маркетингу (ТОВ «ТД «Золотий Урожай»), спецiалiстаналiтик з дослiдження товарного ринку (ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).
Призначенi особи:
7. Посадова особа Член Наглядової ради Нiкiтiна Юлiя Станiславiвна
(паспорт серiї ВВ №389690, виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi , 31.03.1998р.). Призначена Членом Наглядової ради 24.04.2015р. (Протокол №1 чергових Загальних зборів
акцiонерiв ПАТ «Одеський коровай» вiд 24.04.2015р.). Акцiями Товариства не володiє. Обґрунтування змiн у персональному складi - у зв’язку
з виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi
з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової
дiяльностi не має. Строк, на який було призначено особу - 3 роки. Iншi
посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: санiтарка
фiзiотерапевтичного вiддiлення (Донецька обласна клiнiчна лiкарня
професiйних захворювань), економiст вiддiлу планування (Донецьке
Головне Регiональне управлiння Промiнвестбанку), мекономiст
(ЗАТ «Дарница»), облiковець (ТОВ «ТК «Континент»), економiст
(ТОВ «Хлiбсервiс»), економiсть (ЗАТ «IМПАК»), заступник директора з
фiнансових питань (ТОВ «АЛ «Мультiмiкс-Студiо»), Перший заступник
директора (ТОВ «Укрiнтерпродукт»), заступник директора з економiки
(ТОВ «Сiнтезпродсервiс»).
8. Посадова особа Член Наглядової ради Моiсеєва Ганна Юрiївна
(паспорт серiї ВС №945003, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй
областi 13.03.2001р.). Призначена Членом Наглядової ради 24.04.2015р.
(Протокол №1 чергових Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Одеський коровай» вiд 24.04.2015р.). Акціями Товариства не володiє. Обґрунтування
змiн у персональному складi - у зв’язку з виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у
сферi господарської, службової дiяльностi не має. Строк, на який було
призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
своєї дiяльностi: адмiнiстратор (ТОВ «Телестудiя «Астра - ТБ»), спецiалiст
вiддiлу кадрiв (ТОВ «Телестудiя «Астра - ТБ»), менеджер з персоналу
(ТОВ «ТД «Контiнент»), менеджер з персоналу (ТОВ «ТД «Квiнта»),
iнспектор з кадрiв (ТОВ «АПК», ТОВ «ТК «Урожай»), начальник вiддiлу
кадрiв (ТОВ «ТК «Урожай»), провiдний спецiалiст з кадрового облiку (ТОВ
«ТД «Золотий Урожай»), начальник вiддiлу кадрового адмiнiстрування
(ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).
9. Посадова особа Член Наглядової ради Прасолова Iрина
Володимирiвна. (паспорт серiї ВЕ №581773, Кiровським РВ ДМУ УМВС
України в Донецькiй областi 30.01.2002р.). Призначена Членом Наглядової ради 24.04.2015р. (Протокол №1 чергових Загальних зборів акцiонерiв
ПАТ «Одеський коровай» вiд 24.04.2015р.). Акцiями Товариства не
володiє. Обґрунтування змiн у персональному складi - у зв’язку з виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не
має. Строк, на який було призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: учениця в лабораторiї
(ДВОХП «Кiровський хлiбокомбiнат»), змiнний технiк – технолог (ДВОХП
«Кiровський хлiбокомбiнат»), дрiжжеводом (ДВОХП «Кiровський
хлiбокомбiнат»), технiк – технолог (ДВОХП «Кiровський хлiбокомбiнат»),
iнженер – технолог об’єднання (Донецьке ПО «Хлiбпром»), iнженер – технолог I категорiї (ТОВ «Тонiк»), iнженер – технолог (ТОВ «Тонiк», ВАТ
«Кiровський хлiбокомбiнат», Асоцiацiя «Донбасхлiб»), змiнний пекар –
майстер (ВАТ «Кiровський хлiбокомбiнат»), заступник директора з техничних питань (ТОВ «Iнтер – Донбас»), начальник сектору якостi (ТОВ «ТД
«Золотий Урожай»).
10. Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Перетолчина Ганна Юрiївна.
(паспорт: серiя ВК №373092 виданий Ворошиловським РВ ДМУ ГУМВС
України в м. Донецьку,25.04.2007р.) Призначена членом Ревiзiйної комiсiї
24.04.2015р. (Протокол №1 чергових Загальних зборів акцiонерiв ПАТ
«Одеський коровай» вiд 24.04.2015р.). Акцiями Товариства не володiє.
Обґрунтування змiн у персональному складi - у зв’язку з виробничою
необхiднiстю. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих
мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.
Строк, на який було призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала
ця особа протягом своєї дiяльностi: Начальник вiддiлу казначейства (Лауффер Україна (ТОВ)).
11. Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Дмитрiєва Анастасiя
Володимирiвна. (паспорт: серiя ВА №018478 виданий Пролетарським РВ
УМВС України в Донецькiй областi 01.09.1995р.) Призначена членом
Ревiзiйної комiсiї 24.04.2015р. (Протокол №1 чергових Загальних зборів
акцiонерiв ПАТ «Одеський коровай» вiд 24.04.2015р.). Акцiями Товариства не володiє. Обґрунтування змiн у персональному складi - у зв’язку з
виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з
корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової
дiяльностi не має. Строк, на який було призначено особу - 3 роки. Iншi
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посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: учень машинiста
конвеєра основного виробництва (Д ВАТ «ЦЗФ «Чумакiвська»), машинiст
конвеєра основного виробництва (Д ВАТ «ЦЗФ «Чумакiвська»), облiковець
основного виробництва (ВАТ «Вугiльна компанiя «Шахта «Красноармiйська
– захiдна № 1», ф-я ЦЗФ «Чумакiвська»), економiст з планування ((ВАТ
«Вугiльна компанiя «Шахта «Красноармiйська – захiдна № 1», ф-я ЦЗФ
«Чумакiвська») економiст планово-економiчного вiддiлу (ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).
12. Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Коров’яковський Дмитро
Олегович (паспорт: серiя ВЕ №373092 виданий Ворошиловським РВ ДМУ
ГУМВС України в м. Донецькуi,25.04.2007р.) Призначений членом
Ревiзiйної комiсiї 24.04.2015р. (Протокол №1 чергових Загальних зборів
акцiонерiв ПАТ «Одеський коровай» вiд 24.04.2015р.). Акцiями Товариства не володiє. Обґрунтування змiн у персональному складi - у зв’язку з
виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з
корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової
дiяльностi не має. Строк, на який було призначено особу - 3 роки. Iншi
посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: секретар-друкар
(науково-методичний вiддiл Харкiвського iнституту фiнансiв Українського
державного унiверситету фiнансiв та мiжнародної торгiвлi), асистент аудитора (ТОВ «Аудиторська фiрма «Мiжнародний аудит»),економiст (ТОВ
«Диад»), економiст бюджетно-фiнансовго департамента (ТОВ «Торговий
дiм «Донбасхлiб»), економiст (ТОВ «Метаком»), економiст плановоекономiчного вiддiлу (ТОВ «Дессаж Девелопмент Холдинг»), провiдний
економiст (ТОВ «Систем Бiлдiнг Менеджмент»).
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «Одеський
коровай» було прийняте рiшення про призначення Голови наглядової
ради товариства. Дата прийняття рiшення - 24.04.2015р. (Протокол
засiдання Наглядової ради ПАТ «Одеський коровай» вiд 24.04.2015р.).
Змiст рiшення Наглядової ради ПАТ «Одеський коровай»: про призначення Голови наглядової ради товариства.
Пiдстави змiн – у зв’язку з виробничою необхiднiстю. Призначенi особи: Посадова особа Голова Наглядової ради Нiкiтiна Юлiя Станiславiвна
(паспорт серiї ВВ №389690, виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України
в Донецькiй областi, 31.03.1998р.). Призначена Головою Наглядової ради
24.04.2015р. (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 24.04.2015р.).
Акцiями Товариства не володiє. Обґрунтування змiн у персональному
складi - у зв’язку з виробничою необхiднiстю.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи
злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.
Строк, на який було призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: санiтарка фiзiотерапевтичного
вiддiлення (Донецька обласна клiнiчна лiкарня професiйних захворювань), економiст вiддiлу планування (Донецьке Головне Регiональне
управлiння Промiнвестбанку), мекономiст (ЗАТ «Дарница»), облiковець
(ТОВ «ТК «Континент»), економiст (ТОВ «Хлiбсервiс»), економiсть (ЗАТ
«IМПАК»), заступник директора з фiнансових питань (ТОВ «АЛ
«Мультiмiкс-Студiо»),
Перший
заступник
директора
(ТОВ
«Укрiнтерпродукт»),
заступник
директора
з
економiки
(ТОВ
«Сiнтезпродсервiс»).
На засiданнi Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства
«Одеський коровай» було прийняте рішення про призначення Голови
ревiзiйної комiсiї. Дата прийняття рiшення - 24.04.2015р. (Протокол
засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Одеський коровай» вiд 24.04.2015р.).
Змiст рiшення Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Одеський коровай»: призначення
Голови ревiзiйної комiсiї товариства.
Пiдстави змiн – у зв’язку з виробничою необхiднiстю. Призначенi особи: Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Перетолчина Ганна Юрiївна
(паспорт: серiя ВК №373092 виданий Ворошиловським РВ ДМУ ГУМВС
України в м. Донецьку, 25.04.2007р.).
Призначена Головою Ревiзiйної комiсiї 24.04.2015р. (Протокол
засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Одеський коровай» вiд 24.04.2015р.).
Акцiями Товариства не володiє. Обґрунтування змiн у персональному
складi - у зв’язку з виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за
злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської,
службової дiяльностi не має. Строк, на який було призначено особу - 3
роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Начальник вiддiлу казначейства (Лауффер Україна (ТОВ)).
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
Генеральний
Балан
директор
Сергій Миколайович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
24.04.2015
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖНИЙ»

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖНИЙ»
2. Код за ЄДРПОУ
00413417
3. Місцезнаходження
68262 Одеська область, Саратський район, с.Розівка вул.Радянська,
будинок 4
4. Міжміський код, телефон та факс
(0248)44239 (0248)44239
5. Електронна поштова адреса
akc@yuzhne.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
www.00413417.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всоьго
складу Наглядової ради..
Тарасов Віктор Іванович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Голова Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0078%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 321 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПАТ
«ЮЖНИЙ», завідувач зерноскладом і током..
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1284 штук акцій.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень Наглядової ради та переобрання Наглядової ради у повному
складі на новий строк.
Каланжова Олена Віталіївна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0327%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1354 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПАТ
«ЮЖНИЙ», заступник Головного бухгалтера.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 5416 штук акцій.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерного Товариства 24.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всього
складу Наглядової ради.
Каланжов Юрій Володимирович (особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0146%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 604 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПАТ
«ЮЖНИЙ», мастер виробничого участку № 5.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2416 штук акцій.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всього
складу Наглядової ради Товариства.
Тарасова Ольга Миколаївна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0073%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 301 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПАТ
«ЮЖНИЙ», мастер виробничого участка № 1.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1204 штук акцій.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всього
складу Наглядової ради.
Шевченко Антоніна Казимирівна (особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,2061%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 8526 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПАТ
«ЮЖНИЙ», мастер виробничого участка № 3.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 34104 штук акцій.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів Товариства 24.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень на який було обрано Наглядову раду.
Посадова особа Саламаха Михайло Іванович (особа не надала згоду
на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Голова Наглядової
ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,3021%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 12500 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів Товариства 24.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради.
Посадова особа Коркожа Микола Іванович (особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради,
припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,2052%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 8491 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерного Товариства 24.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Посадова особа Становська Ірина Олександрівна (особа не надала
згоду на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0072%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 297 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерного Товариства 24.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Посадова особа Тарасова Ольга Миколаївна (особа не надала згоду
на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової
ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0073%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 301 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерного Товариства 24.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Посадова особа Каланжов Юрій Володимирович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової
ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0146%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 604 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
Виконавчий директор
Жакот В.П.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
27.04.2015
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 29 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький Агротехсервiс»
Додаток 44
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький
емітента, код за
Агротехсервiс»; 03752798; 82100 ; Львівська
ЄДРПОУ, місцезнахо- обл., м. Дрогобич, вул Стрийська,266; (244)
дження, міжміський код 5-70-81
та телефон емітента
2. Дата розкриття
29 квітня 2015 року
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
drogobuch_ats@bfg.lviv.ua
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на
якій розміщено
регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код
Аудит не проводився.
за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної
особи - підприємця),
якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
Чергові загальні збори скликані за рішенням
загальні збори (розділ правління і відбулися 30 вересня 2014 року за
заповнюється у
участю 21 особи, яким належало 748 000 шт акцій ,
випадку, якщо емітент що становить 62,3 % від Статутного капіталу
- акціонерне товаритовариства.
ство). Зазначається
Перелік питань, щорозглядалися на зборах
інформація про
1. Обрання Лічильної комісії
проведення або
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
непроведення
3. Звіт та затвердження звіту правління за 2013 рік.
загальних чергових та 4. Звіт та затвердження звіту Наглядової ради за
позачергових зборів та 2013 рік
у разі їх непроведення 5. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії за
вказуються причини,
2013 рік
також зазначається
6. Затвердження річних результатів діяльності
перелік питань, що
Товариства за 2013 рік.
розглядалися на
7. Про зміну назви Товариства для приведення у
загальних зборах,
відповідність до Закону “Про акціонерні товариособи, що подавали
ства”
пропозиції до переліку 8. Про внесення змін до Статуту Товариства,
питань порядку
шляхом викладення його в новій редакції.
денного, у разі
9. Про переведення випуску іменних акцій
проведення позачерго- Товариства з документарної форми існування в
вих зборів зазначають- бездокументарну форму існування та затвердженся особа, що ініціюва- ня рішення про дематеріалізацію:
ла проведення
- обрання депозитарію, який буде обслуговувати
загальних зборів,
випуск акцій;
результати розгляду
- обрання депозитарної установи, у якій будуть
питань порядку
відкриватися рахунки власникам акцій;
денного. У разі якщо
- визначення дати припинення реєстру та
загальні збори не
визначення дати припинення операцій;
відбулися, вказуються - визначення органу, якому надаються повноваженпричини
ня визначати та змінювати дату закриття реєстру;
- про припинення дії договору на ведення реєстру;
- про визначення способу персонального
повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
10. Відкликання та обрання Правління товариства.
11. Відкликання та обрання Спостережної ради
товариства.
12. Відкликання та обрання Ревізійної комісії
товариства.
За результатами роботи зборів проголосували
картками для голосування з відображенням
кількості голосів ( акцій) кожного учасника зборів і
вирішили:
1 .Обрати лічильну комісію в кількості 2 чол. в
слідуючому складі - голова комісії -Куцій Дмитро
Васильович, секретар комісії - Гуменюк Олег
Андрійович .
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2. Обрати головою загальних зборів Андрієнко
Галину Теодозіївну та секретарем Фідик Наталію
Ярославівну
3.Затвердити оголошений та заслуханий звіт
правління за 2013 рік.
4.Затвердити оголошений та заслуханий звіт
Наглядової ради за 2013 рік
5. Затвердити звіт ревізійної комісії -рішення не
прийнято.
6. Затвердити річні результати та діяльність
товариства за 2013
7. Затвердити зміну назви товариства у
відповідності до Закону України «Про акціонерні
товариства» - Публічне акціонерне товариство
«Дрогобицький Агротехсервіс «
8.Затвердити внесення змін - нову редакцію
Статуту товариства
9. Затвердити переведення випуску імених акцій
товариства з документарної форми існування в
бездокументарну форму існування та затвердити
рішення про дематеріалізацію .
9а. Затвердити обрання Національного
Депозитарію України (ПАТ "НДУ", код
ЄДРПОУ:30370711) для обслуговування випуску
акцій товариства
9б. Затвердити обрання депозитарної установи,
у якій будуть відкриватися рахунки власникам
акцій, товариства з обмеженою відповідальністю
«Балтік Фінанс Груп» (Код ЄДРПОУ:36797165)
9в. Затвердити дату припинення реєстру та дату
припинення операцій- 11.10.2013 р.
9г.Затвердити загальні збори товариства або
наглядову раду – органами, яким надаються
повноваження визначати та змінювати дату
закриття реєстру
9д. Затвердити припинення дії договору на
ведення реєстру
9е. Затвердити визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію у формі рекомендованого листа – виписки з
рахунку
10. Затвердити відкликання голови правління
Фідик Романа Володимировича та членів
правління: Качмара Богдана Миколайовича і
Крупи Михайла Івановича та обрання нового
правління в складі 3 чол: головою правління –
Фідик Івана Григоровича та членами: Магур Лесю
Володимирівну і Андрієнко Володимира
Миколайовича.
11.Затвердити відкликання старого складу членів
Наглядової ради:Фідик Івана Григоровича,
Андрієнко Галини Теодозіївни та Куцій Дмитра
Васильовича та обрати нову Наглядову раду в
складі 3 чоловік : Голови -Куція Дмитра
Васильовича,членів - Фідика Романа Володимировича , Андрієнко Галину Теодозіївну
12. Затвердити відкликання голови ревізійної
комісії Дідовської Оксани Миколаївни та обрання
ревізором товариства Теплого Миколи Івановича
6. Інформація про дивіденди :В 2014 році підприємство працювало
збитково i дивіденди не нараховувалися i не виплачувалися.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
-суб’єкта малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1314
1347
Основні засоби (за залишковою вартістю)
462
525
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Виробничі запаси
648
648
Сумарна дебіторська заборгованість
136
120
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
4
Власний капітал
2876
2876
Статутний капітал
300
300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-3138
-2916
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
677
630
Поточні зобов'язання і забезпечення
599
457
Чистий прибуток (збиток)
-222
-402
Правління ПАТ «Дрогобицький Агротехсервiс»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Россава»

Річна інформація емітента за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента : Публiчне акцiонерне товариство «Россава», код за ЄДРПОУ 13938877, місцезнаходження: 36008, м. Полтава,
вул. Комарова, 14А, міжміський код та телефон емітента (0532) 68-73-06.
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії : 29.04.2015. 3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію : www.rossava.
com.ua . 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності : Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Український корпоративний аудит»,
33620564. 5. Інформація про загальні збори : Річні загальні збори. Дата.
25.04.2015. Кворум. 66,52%. Порядок денний: 1.Обрання лічильної комісії
загальних зборів. 2.Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів. 3.Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності това¬риства за 2013 рік.
4.Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2013 рік. 5.
Звіт та висновок ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження звіту та висновку. 6.Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
7.Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної
комісії. 8.Обрання членів ревізійної комісії.
9.Попередне схвалення значних правочинів. З усіх питань порядку денного прийняті відповідні рішення.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного і попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства

(тис.грн.)
Період
звітний попередній
6546
7735
3510
4817

Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю без
урахування інвестиційної нерухомості)
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
875
568
Сумарна дебіторська заборгованість
1585
1724
Грошові кошти та їх еквіваленти
33
419
Власний капітал
5910
7537
Статутний капітал
902
902
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3256
4883
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
636
198
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.54911565 0.00000000
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.54911565 0.00000000
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3609440
3609440
загальна номінальна
0
0
Цінні папери власних
вартість
випусків, викуплені
у % від статутного
0
0
протягом звітного
капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
Директор 	Легкіх В.П.

Публiчне акцiонерне товариство
по газопостачанню та газифікації «Бучачгаз»

Річна інформація емітента
цінних паперів за 2014р.
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство по
газопостачанню та газифікації «Бучачгаз», 21136689 Тернопільська , Бучацький р-н, 48400, м.Бучач, вул. Заводська, 9 03544-2-69-18
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http: buchachgaz.tgaz.te.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
«Галичина-Аудитсервiс», 22599983
5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів
відбулись 11 квітня 2014р.
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Бучачгаз».1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря
загальних зборiв. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4. Звiт голови правлiння ПАТ «Бучачгаз» по
пiдсумках фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Основнi напрямки розвитку на 2014 рiк. 5. Звiт голови Наглядової ради за 2013 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Звiт голови Ревiзiйної комiсiї за
2013рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту
Товариства. Порядок покриття збиткiв Товариства за 2013рiк та плановий
розподiл прибутку Товариства на 2014 рiк. 8. Про припинення Товариства
в результатi лiквiдацiї. 9. Про обрання Голови та членiв лiквiдацiйної
комiсiї. Про порядок роботи лiквiдацiйної комiсiї. 10. Затвердження порядку та строкiв проведення лiквiдацiї Товариства. 11. Про встановлення
строку для подання претензiй кредиторiв. 12. Про порядок розподiлу
майна Товариства, що лiквiдується, мiж кредиторами та акцiонерами.
Рішення, прийняті на загальних зборах:
1.Обрано лічильну комісію в складі :Голова лічильної комісії – Стадник Н.Я., члени лічильної комісії – Єднак О.Ф. та Височанський І.С. 2.
Обрано голову та секретаря загальних зборів я в складі: Голова–Качур
М.С., секретар – Басараба М.С. 3. Для доповіді надати -15 хв., співдоповіді -10хв., для виступів -5 хв., відповіді на питання -3хв. Роботу закінчити об 15.00 годині 11квітня 2014р. 4. Звіт голови правління про підсумки
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Бучачгаз» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки розвитку
на 2014 рік затвердити. 5. Звіт голови наглядової ради за 2013р. затверджено. 6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2013р. та висновок ревізійної

комісії за 2013р. затверджено. 7. Річний звіт затверджено, збиток 2013
року покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів, плановий прибуток
на 2014 рік розділити таким чином: 30 % - фонд дивідендів та 70 % інші
фонди. 8. Діяльність товариства ПАТ «Бучачгаз» не припиняти. 9. Ліквідаційну комісію не створювати, в зв’язку з відміною ліквідації товариства. 10. Порядок та строк ліквідації не встановлювати, в зв’язку з відміною ліквідації товариства. 11. Порядок встановлення строку для подання
претензій кредиторів не встановлювати, в зв’язку з відміною ліквідації товариства. 12. Розподіл між кредиторами та акціонерами майна товариства не проводити в зв’язку з відміною ліквідації товариства.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів в
звітному та попередньому роках не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
561
526
Основні засоби
254
276
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
251
196
Грошові кошти та їх еквіваленти
2
0
Власний капітал
-667
-596
Статутний капітал
4
4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-672
-601
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
1228
1122
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-8.221399 -3.821214
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-8.221399 -3.821214
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
8636
8636
Цінні папери власних
загальна номіналь0
0
випусків, викуплені
на вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Голова правління ПАТ «Бучачгаз» 	Навроцький М.М.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК»
Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК», 35894495,
01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 17/52 , тел.(044) 495-81-60. 2.
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015 року. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:http://www.zbank.
com.ua/pro-bank/rozkrittya-іnformaczіі/ в розділі Корпоративне управління. 4.
Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності:Аудит фінансової звітності за 2014 рік не проводився. На підставі постанови Правління Національного банку України від
13.02.2015 року №105 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК» до категорії неплатоспроможних в банк введена.
5. Інформація про загальні збори:Вид загальних зборів: позачергові.
Дата проведення: 28.02.2014 року. Кворум зборів: 100.0000.Опис: Перелiк
питань (порядок денний), що розглядалися:1.Визначення порядку голосування, обрання голови i секретаря Зборiв, обрання голови i секретаря
лiчильної комiсiї, визначення регламенту Зборiв. 2.Про вирiшення заходiв
щодо фiнансової пiдтримки АТ «ЗЛАТОБАНК» та збереження його стабiльної
роботи. Про звернення до Нацiонального банку України щодо отримання
кредиту для збереження лiквiдностi АТ «ЗЛАТОБАНК». 3.Про надання в заставу Нацiональному банку України майнових прав за укладеними кредитними договорами з юридичними (крiм банкiв) та фiзичними особами (пул
кредитiв).4.Про уповноваження Голови Спостережної ради АТ «ЗЛАТОБАНК» Якiменко О.А. та/або Голови Правлiння Штелика В.М. на укладення
з Нацiональними банком України кредитного договору, договору застави та
всiх iнших пов’язаних угод та документiв. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавалися. Проведення загальних зборiв було iнiцiйоване
Спостережною радою Банку. З усiх питань порядку денного були прийнятi
вiдповiднi рiшення, а саме: 1) Проводити вiдкрите голосування за принципом «одна акцiя – один голос», обрати Головою Зборiв – Штелика Вячеслава Митрофановича, Секретарем Зборiв - Боровську Наталю Вiкторiвну, обрати Головою лiчильної комiсiї – Банних Iрину Вiталiївну, Секретарем
лiчильної комiсiї – Лещенка Дмитра Олександровича.2)звернутись до
Нацiонального банку України щодо отримання кредиту в порядку, передбаченому Положенням про надання Нацiональним банком України кредитiв
банкам України для збереження їх лiквiдностi, затвердженого постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.02.2014 р. № 91, на наступних умовах: Загальна сума кредиту – 750 000,00 тис. грн. (сiмсот п’ятдесят
мiльйонiв) гривень; Строк користування кредитом – 360 днiв.3) Надати в
заставу Нацiональному банку України майновi права за укладеними кредитними договорами з юридичними (крiм банкiв) та фiзичними особами (пул
кредитiв), згiдно з додатком, ринкова вартiсть яких 3 082 025 020,89 грн. 4)
Уповноважити Голову Спостережної ради АТ «ЗЛАТОБАНК» Якiменко О.А.
та/або Голову Правлiння Штелика В.М. укласти та пiдписати вiд iменi АТ
«ЗЛАТОБАНК» з Нацiональним банком України кредитний договiр, договiр
застави, а також всi iншi необхiднi угоди, документи, додатки за цiною та на
умовах на їх власний розсуд. Акцiонери АТ «ЗЛАТОБАНК» погоджуються з
тим, що скликання Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ЗЛАТОБАНК» 28 лютого
2014 р. їх влаштовує та не суперечить їх правам та iнтересам як акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК». Вид загальних зборів: позачергові. Дата проведення : 22.03.2014 року. Кворум зборів:
100.0000. Опис: Перелiк питань (порядок денний), що розглядалися:1.Визначення порядку голосування, обрання голови i секретаря Зборiв, обрання
голови i секретаря лiчильної комiсiї, визначення регламенту Зборiв. 2.Про
надання в заставу Нацiональному банку України додаткового забезпечення
за Кредитним договором № 12 вiд 05 березня 2014 р. 3.Про вжиття додаткових заходiв щодо фiнансової пiдтримки АТ «ЗЛАТОБАНК» та збереження
його стабiльної роботи. Про звернення до Нацiонального банку України
щодо отримання нового кредиту для збереження лiквiдностi АТ «ЗЛАТОБАНК». 4.Про надання в заставу Нацiональному банку України майнових
прав за укладеними кредитними договорами з юридичними (крiм банкiв) та
фiзичними особами (пул кредитiв). 5.Про уповноваження Голови Спостережної ради АТ «ЗЛАТОБАНК» Якiменко О.А. та/або Голови Правлiння Штелика В.М. на укладення з Нацiональними банком України кредитного договору, договору застави, змiн до кредитного договору та договору застави, а
також всiх iнших пов’язаних угод та документiв. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавалися. Проведення загальних зборiв було
iнiцiйоване Спостережною радою Банку. З усiх питань порядку денного були
прийнятi вiдповiднi рiшення, а саме:1)Проводити вiдкрите голосування за
принципом «одна акцiя – один голос», обрати Головою Зборiв – Штелика
Вячеслава Митрофановича, Секретарем Зборiв - Фадєєву Владу Валерiївну,
обрати Головою лiчильної комiсiї – Банних Iрину Вiталiївну, Секретарем
лiчильної комiсiї – Лещенка Дмитра Олександровича.2) надати
Нацiональному банку України додаткове забезпечення за Кредитним договором № 12 вiд 05.03.2014 р. та здiйснити замiну пулу кредитiв, згiдно з
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Додатком №1, ринкова вартiсть яких складає 400691890,51 грн. 3)звернутись до Нацiонального банку України щодо отримання нового кредиту в порядку, передбаченому Положенням про надання Нацiональним банком
України кредитiв банкам України для збереження їх лiквiдностi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.02.2014 р.
№ 91, на наступних умовах: Загальна сума кредиту – 175000000,00 грн.
(сімдесят п’ять мiльйонiв) гривень; Строк користування кредитом – 360
днiв.4) З метою забезпечення нового кредиту надати в заставу
Нацiональному банку України майновi права за укладеними кредитними договорами з юридичними (крiм банкiв) та фiзичними особами (пул кредитiв),
згiдно з Додатком №2, ринкова вартiсть яких складає 871269377,90 грн. 5)
Уповноважити Голову Спостережної ради АТ «ЗЛАТОБАНК» Якiменко О.А.
та/або Голову Правлiння Штелика В.М. укласти та пiдписати вiд iменi АТ
«ЗЛАТОБАНК» з Нацiональним банком України кредитний договiр, договiр
застави, змiни до кредитного договору та договору застави, а також всi iншi
необхiднi угоди, документи, додатки за цiною та на умовах на їх власний
розсуд. Акцiонери АТ «ЗЛАТОБАНК» погоджуються з тим, що скликання Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ЗЛАТОБАНК» 22 березня 2014 р. повнiстю їх
влаштовує та не суперечить їх правам та iнтересам як акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК».
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення : 18.04.2014 року. Кворум зборів: 100.0000
Опис: Перелiк питань (порядок денний), що розглядалися: 1.Визначення
порядку голосування, обрання голови та секретаря зборiв, обрання голови
та секретаря лiчильної комiсiї, визначення регламенту зборiв.2.Про затвердження рiчного фiнансового звiту Банку за 2013 рiк.3.Про затвердження
звiту аудитора (аудиторської фiрми) за результатами перевiрки фiнансової
звiтностi Банку за 2013 рiк. 4. Про розгляд звiту Правлiння Банку про
пiдсумки дiяльностi в 2013 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту. 5.Про розгляд звiту Спостережної ради Банку про результати
дiяльностi в 2013 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6.Про розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Банку про пiдсумки дiяльностi в 2013
роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.7.Про розподiл прибутку та збиткiв з урахуванням вимог, передбачених законом, затвердження
розмiру рiчних дивiдендiв (визначення строкiв та порядку виплати
дивiдендiв).8.Визначення основних напрямiв дiяльностi Банку в 2014
роцi.9.Про припинення повноважень члена Спостережної ради АТ «ЗЛАТОБАНК».10.Про обрання члена Спостережної ради АТ «ЗЛАТОБАНК», затвердження умов цивiльно-правового договору, трудового договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членом
Спостережної ради.11.Про припинення повноважень члена Ревiзiйної
комiсiї АТ «ЗЛАТОБАНК». 12.Про обрання члена Ревiзiйної комiсiї АТ «ЗЛАТОБАНК». 13.Прийняття рiшення про вчинення АТ «ЗЛАТОБАНК» значних
правочинiв. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Банком протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв
акцiонерiв. Визначення уповноважених органiв управлiння щодо визначення характеру правочинiв та уповноважених осiб для укладання значних
правочинiв. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавалися.
З усiх питань порядку денного були прийнятi вiдповiднi рiшення, а саме:1.
Проводити вiдкрите голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 за
принципом «одна акцiя – один голос», з питань 10, 12 – прийняття рiшень
здiйснювати в порядку кумулятивного голосування бюлетенями, форму i
текст яких затверджено рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № 4
вiд 11 березня 2014 року); - обрати Головою Зборiв – Розенблата Едуарда
Мусiйовича, Секретарем Зборiв - Боровську Наталю Вiкторiвну;
- обрати Головою лiчильної комiсiї – Банних Iрину Вiталiївну, Секретарем
лiчильної комiсiї – Лещенка Дмитра Олександровича; - встановити регламент для доповiдi у межах 5-7 хвилин, для виступiв, обговорень, вiдповiдей
на запитання 3-5 хвилин. Оскiльки кворум набраний, визнати Збори правомочними. 2. Затвердити рiчний фiнансовий звiт АТ «ЗЛАТОБАНК» за 2013
рiк, опублiкувати його шляхом розмiщення на офiцiйному сайтi Банку
вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.3. Затвердити звiт аудитора (аудиторської фiрми) - ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi Послуги» за
результатами перевiрки фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК» за 2013 рiк щодо її достовiрностi, повноти та
вiдповiдностi законодавству України за результатами перевiрки за 2013 рiк.
4. Затвердити звiт Правлiння АТ «ЗЛАТОБАНК» про пiдсумки дiяльностi в
2013 роцi, визнати роботу Правлiння Банку задовiльною. 5.Затвердити звiт
Спостережної ради АТ «ЗЛАТОБАНК» про результати дiяльностi в 2013 роцi
та визнати роботу Спостережної ради Банку задовiльною. 6.Затвердити звiт
Ревiзiйної комiсiї АТ «ЗЛАТОБАНК» про пiдсумки дiяльностi в 2013 роцi та
визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною. 7. Дивiденди не виплачувати; - направити 50% суми прибутку, що складає 891 615,04 гривень, на формування резервного фонду АТ «ЗЛАТОБАНК» для покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та позабалансових зобов’язаннях, згiдно
з статтею 36 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»; - 50 % прибутку АТ «ЗЛАТОБАНК», що складає 891 615,04 гривень, залишити
нерозподiленим. 8. Затвердити основнi напрями дiяльностi АТ «ЗЛАТО-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
БАНК» в 2014 роцi. 9. Прийняти рiшення щодо дострокового припинення
повноважень члена Спостережної ради Євдокимова Володимира Миколайовича. 10. обрати членом Спостережної ради Черкасова Юрiя Ерiковича.
Укласти трудовий договiр (контракт) з Черкасовим Ю.Е., встановити розмiр
винагороди вiдповiдно до умов договору (контракту), обрати особу, яка уповноважена на пiдписання трудового договору (контракту) з Черкасовим
Ю.Е. – Заступника Голови Правлiння з корпоративного бiзнесу АТ «ЗЛАТОБАНК» Розенблат Е.М. В зв’язку з обранням нового члена Спостережної
ради затвердити наступний склад Спостережної ради АТ «ЗЛАТОБАНК»
строком на три роки: Якiменко Олена Анатолiївна - (Голова Спостережної
ради) - представник ТОВ «АВАНГАРД-ЕКСПО»; Якименко Ольга
Володимирiвна - представник ТОВ «АГРОБУДКОНСАЛТИНГ»; Грушко
Наталiя Валерiївна - представник ТОВ «АВАНГАРД-ЕКСПО»; Черкасов
Юрiй Ерiкович - представник ТОВ «АВАНГАРД-ЕКСПО»; Приходько Вiктор
Iванович - представник ТОВ «АГРОБУДКОНСАЛТИНГ».11. Достроково припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї АТ «ЗЛАТОБАНК» Драновича
О.М. 12. Обрати членом Ревiзiйної комiсiї Зiненко Оксану Василiвну строком на п’ять рокiв. та затвердити наступний склад Ревiзiйної комiсiї АТ
«ЗЛАТОБАНК» строком на п’ять рокiв: Голова Ревiзiйної комiсiї: Манжос Микола Апполiнарiйович; Члени Ревiзiйної комiсiї: Зiненко Оксана Василiвна;
Воронов Андрiй Валерiйович.13. Затвердити загальними зборами акцiонерiв
АТ «ЗЛАТОБАНК» значнi правочини, якi були укладенi з Нацiональним банком України: кредитнi договори, договори застави тощо. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Банком протягом одного року
з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв. Уповноважити Спостережну раду визначати характер та суми таких значних правочинiв, а також
уповноважити Голову Правлiння та/або Голову Спостережної ради та/або
iншу уповноважену Головою Правлiння та/або Головою Спостережної ради
особу укладати значнi правочини на умовах, визначених Спостережною радою АТ «ЗЛАТОБАНК». Вид загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 16.05.2014 року. Кворум зборів: 100.0000.Опис: Перелiк питань (порядок
денний), що розглядалися: 1)Визначення порядку голосування, обрання голови та секретаря зборiв, обрання голови та секретаря лiчильної комiсiї,
визначення регламенту зборiв. 2)Про затвердження результатiв приватного
розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК» та затвердження звiту про результати розмiщення. 3)Про затвердження Статуту АТ «ЗЛАТОБАНК» в новiй редакцiї в зв’язку зi змiною статутного капiталу, з урахуванням результатiв розмiщення акцiй. Пропозицiї
до перелiку питань порядку денного не подавалися. Проведення загальних
зборiв було iнiцiйоване Спостережною радою Банку. З усiх питань порядку
денного були прийнятi вiдповiднi рiшення, а саме: 1. Проводити вiдкрите
голосування за принципом «одна акцiя – один голос», - обрати Головою
Зборiв – Штелика Вячеслава Митрофановича, Секретарем Зборiв - Боровську Наталю Вiкторiвну; - обрати Головою лiчильної комiсiї – Банних Iрину
Вiталiївну, Секретарем лiчильної комiсiї – Лещенка Дмитра Олександровича; - встановити регламент для доповiдi у межах 5-7 хвилин, для виступiв,
обговорень, вiдповiдей на запитання 3-5 хвилин. Оскiльки кворум набраний, визнати Збори правомочними. 2.Затвердити результати приватного
розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК» та затвердити звiт про результати розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК». За результатами приватного розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК» серед акцiонерiв Банку – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АВАНГАРД-ЕКСПО» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АГРОБУДКОНСАЛТИНГ» реалiзовано переважне право акцiонерiв на придбання акцiй, що були запропонованi до
розмiщення, у кiлькостi, пропорцiйнiй їх частцi в статутному капiталi Банку.
Акцiонерами Банку придбанi простi iменнi акцiї АТ «ЗЛАТОБАНК» в кiлькостi
8 000 000 (вiсiм мiльйонiв) штук, номiнальною вартiстю 10,00 (десять) гривень кожна, на загальну суму 80 0000 000,00 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень.
Розмiщення акцiй АТ «ЗЛАТОБАНК» здiйснено в повному заявленому
обсязi, а саме: розмiщено 8 000 000 (вiсiм мiльйонiв) штук простих iменних
акцiй, загальною номiнальною вартiстю 80 000 000,00 (вiсiмдесят мiльйонiв)
гривень, номiнальна вартiсть однiєї акцiї 10 (десять) гривень. 3.Затвердити
Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК» в новiй
редакцiї, в зв‘язку з внесенням до нього змiн щодо збiльшення статутного
капiталу АТ «ЗЛАТОБАНК» з 452 500 000,00 гривень до 532 500 000,00 гривень. Уповноважити Голову Правлiння АТ «ЗЛАТОБАНК» пiдписати нову
редакцiю Статуту Банку i зареєструвати нову редакцiю Статуту у встановленому чинним законодавством України порядку.Вид загальних зборів: позачергові.Дата проведення : 19.09.2014 року.Опис: Перелiк питань (порядок
денний), що розглядалися: 1)Визначення порядку голосування, обрання голови та секретаря зборiв, обрання голови та секретаря лiчильної комiсiї,
визначення регламенту зборiв.2)Про обрання члена Спостережної ради АТ
«ЗЛАТОБАНК». 3) Затвердження умов цивiльно-правового договору, трудового договору, що укладатиметься з новообраним членом Спостережної
ради, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з членом Спостережної ради.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавалися. Проведення
загальних зборiв було iнiцiйоване Спостережною радою Банку. З усiх питань порядку денного були прийнятi вiдповiднi рiшення, а саме: 1. Проводи-

ти вiдкрите голосування з питань 1,3 за принципом «одна акцiя – один голос», з питання 2 – прийняття рiшення здiйснювати в порядку
кумулятивного голосування бюлетенем, форму i текст якого затверджено
рiшенням Спостережної ради Банку (протокол № 17/1 вiд 14.08.2014 р.);обрати Головою Зборiв – Штелика Вячеслава Митрофановича, Секретарем
Зборiв - Боровську Наталю Вiкторiвну; - обрати Головою лiчильної комiсiї –
Банних Iрину Вiталiївну, Секретарем лiчильної комiсiї – Лещенка Дмитра
Олександровича;- встановити регламент для доповiдi у межах 5-7 хвилин,
для виступiв, обговорень, вiдповiдей на запитання 3-5 хвилин. Оскiльки кворум набраний, визнати Збори правомочними. 2.обрати членом Спостережної ради АТ «ЗЛАТОБАНК» Розенблата Едуарда Мусiйовича строком на три
роки. В зв’язку з прийнятим рiшенням затвердити наступний склад Спостережної ради АТ «ЗЛАТОБАНК»: Якiменко Олена Анатолiївна - (Голова Спостережної ради) - представник ТОВ «АВАНГАРД-ЕКСПО»; Якименко Ольга
Володимирiвна - (Перший заступник Голови Спостережної ради) - представник ТОВ «АГРОБУДКОНСАЛТИНГ»; Грушко Наталiя Валерiївна - (Заступник Голови Спостережної ради) - представник ТОВ «АВАНГАРДЕКСПО»; Черкасов Юрiй Ерiкович - (Заступник Голови Спостережної ради з
питань безпеки) - представник ТОВ «АВАНГАРД-ЕКСПО»; Приходько Вiктор
Iванович – (член Спостережної ради) - представник ТОВ «АГРОБУДКОНСАЛТИНГ»; Розенблат Едуард Мусiйович – (член Спостережної ради) представник ТОВ «АВАНГАРД-ЕКСПО».3. Укласти з Розенблатом Едуардом
Мусiйовичем трудовий договiр (контракт), встановити розмiр винагороди
вiдповiдно до умов договору (контракту), обрати особу, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) - Голову Правлiння Штелика В.М. Вид
загальних зборів: позачергові.
Дата проведення : 09.12.2014 року.Опис: Перелiк питань (порядок денний), що розглядалися: 1.Визначення порядку голосування, обрання голови
та секретаря зборiв, обрання голови та секретаря лiчильної комiсiї, визначення регламенту зборiв. 2. Про схвалення укладеного мiж АТ «Ощадбанк»
та АТ «ЗЛАТОБАНК» кредитного договору № 2170 вiд 15.10.2014 р. та дiй
Голови Правлiння Штелика В.М. щодо його укладення.3. Про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 4.Про приватне
розмiщення акцiй Банку та затвердження протоколу рiшення про приватне
розмiщення акцiй.5.Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне
розмiщення.6.Про визначення уповноваженого органу Банку. Пропозицiї до
перелiку питань порядку денного не подавалися. Проведення загальних
зборiв було iнiцiйоване Спостережною радою Банку. З усiх питань порядку
денного були прийнятi вiдповiднi рiшення, а саме: 1. Проводити вiдкрите голосування з питань 1, 2, 4, 5, 6 за принципом «одна акцiя – один голос», з
питання 3 – голосування проводити бюлетенями, форму i текст яких затверджено рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № 30 вiд 27.11.2014
року); обрати Головою Зборiв – Штелика Вячеслава Митрофановича, Секретарем Зборiв - Боровську Наталю Вiкторiвну, обрати Головою лiчильної комiсiї
– Банних Iрину Вiталiївну, Секретарем лiчильної комiсiї – Лещенка Дмитра
Олександровича, встановити регламент для доповiдi у межах 5-7 хвилин,
для виступiв, обговорень, вiдповiдей на запитання 3-5 хвилин. Оскiльки кворум набраний, визнати Збори правомочними. 2.Схвалити укладений мiж АТ
«Ощадбанк» та АТ «ЗЛАТОБАНК» кредитний договiр № 2170 вiд 15.10.2014
р. та дiї Голови Правлiння Штелика В.М. щодо його укладення. 3. Збiльшити
статутний капiтал Банку шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої
номiнальної вартостi в кiлькостi 3 000 000 (три мiльйони) штук номiнальною
вартiстю 10 гривень на суму 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень – з
532 500 000,00 гривень до 562 500 000,00 гривень. По четвертому питанню
вирiшено: Затвердити, що умовами приватного розмiщення акцiй АТ «ЗЛАТОБАНК» не вимагається обов‘язкового отримання вiд акцiонера(-iв), що
вiдмовився(-лися) вiд використання свого переважного права на придбання
акцiй додаткового випуску, письмового пiдтвердження про таку вiдмову.У випадку неподання акцiонером заяви про намiри скористатись переважним
правом на придбання акцiй i/чи заяви про вiдмову вiд придбання належної
йому частки (частково або повнiстю) акцiй додаткового випуску на дату початку першого етапу приватного розмiщення акцiй, вважається, що акцiонер
вiдмовився вiд переважного права на придбання акцiй додаткового випуску.
Здiйснити додаткову емiсiю простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi
у кiлькостi 3 000 000 (три мiльйони) штук номiнальною вартiстю однiєї акцiї 10
(десять) гривень , на загальну номiнальну вартiсть 30 000 000 (тридцять
мiльйонiв) гривень, шляхом приватного розмiщення акцiй мiж акцiонерами
Банку.Зареєструвати додатковий випуск акцiй Банку в Нацiональнiй комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому чинним законодавством
України порядку. Затвердити протокол рiшення про приватне розмiщення
акцiй:Рiшення про приватне розмiщення акцiй ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК», код за ЄДРПОУ 35894495 1)Загальна номiнальна
вартiсть акцiй, якi планується розмiстити 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв
грн. 00 коп.) 2) Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд
розмiщення акцiй (конкретнi обсяги та напрями використання) Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй, в сумi 30 000 000,00 грн. збiльшать регулятивний капiтал Банку, якi планується направити на здiйснення статутної
дiяльностi: - збiльшення обсягiв активних операцiй - 30 000 000,00 грн., в тому
числi: - за рахунок збiльшення обсягiв активних операцiй з корпоративними
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клiєнтами – 25 000 000,00 грн.; - за рахунок збiльшення обсягiв кредитних
операцiй з клiєнтами малого i середнього бiзнесу – 5 000 000,00 грн. 3)
Зобов’язання емiтента щодо невикористання внескiв, отриманих при
розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв товариства.Банк
зобов’язується не використовувати кошти, отриманi при розмiщеннi акцiй в
рахунок їх оплати, для покриття збиткiв банку. 4)Кiлькiсть акцiй кожного типу,
якi планується розмiстити, у тому числi кiлькiсть привiлейованих акцiй кожного класу (у разi розмiщення привiлейованих акцiй кiлькох класiв).До
розмiщення пропонуються 3 000 000,00 (три мiльйони) простих iменних акцiй.
Привiлейованi акцiї до розмiщення не пропонуються. Форма iснування акцiй
- бездокументарна. 5)Номiнальна вартiсть акцiї 10,00 (десять грн. 00 коп.). 6)
Ринкова вартiсть акцiй 10,00 (десять) гривень 00 коп. Ринкова вартiсть акцiй
визначена станом на 04.11.2014р. суб‘єктом оцiночної дiяльностi Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «СВАН КОНСАЛТИНГ», сертифiкат
суб’єкта оцiночної дiяльностi № 16992/14 вiд 02.10.2014 року, виданий Фондом державного майна України 02 жовтня 2014 року (рецензiя на звiт з незалежної оцiнки акцiй складена Алавердовим Романом Едуардовичем,
сертифiкат ФДМУ №1383 вiд 27.09.1999 р., Свiдоцтво про реєстрацiю в Державному реєстрi оцiнювачiв № 1612 вiд 28.09.2004 р.) та затверджена
Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол №31/1 вiд 08 грудня 2014
року). 7) Цiна розмiщення акцiй -10,00 (десять грн. 00 коп.) 8)Iнформацiя про
права, якi надаються власникам акцiй, якi планується розмiстити (у разi
розмiщення привiлейованих акцiй нового класу) -Привiлейованi акцiї не
розмiщуються. 9)Iнформацiя про надання акцiонерам переважного права на
придбання акцiй додаткової емiсiї (надається акцiонерам - власникам простих акцiй у процесi приватного розмiщення обов’язково у порядку, встановленому законодавством; надається акцiонерам - власникам привiлейованих
акцiй у процесi приватного розмiщення товариством привiлейованих акцiй,
якщо це передбачено статутом акцiонерного товариства) - Акцiонери Банку
користуються рiвним переважним правом на придбання простих акцiй додаткового випуску, що пропонується до розмiщення, пропорцiйно частцi належних їм простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй станом на 09 грудня
2014 року – дату прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про
збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення акцiй АТ
«ЗЛАТОБАНК» iснуючої номiнальної вартостi. Розмiщення акцiй здiйснюється
вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та виключно серед
акцiонерiв Банку. Реалiзацiя переважного права акцiонерiв на придбання
акцiй додаткового випуску, що розмiщується, здiйснюється шляхом: - подання
акцiонерами в строк з 09 березня 2015 року по 09 квiтня 2015 року включно
заяви на придбання акцiй. У заявi акцiонери Банку повиннi зазначити: найменування, мiсцезнаходження, кiлькiсть цiнних паперiв, якi вони мають намiр
придбати; - перерахування в строк з 09 березня 2015 року по 09 квiтня 2015
включно на користь Банку грошових коштiв в повнiй сумi, що дорiвнює
вартостi акцiй, щодо яких акцiонерами подано заяву на придбання. Пiсля надходження заяви та грошових коштiв Банк видає акцiонеру письмове
зобов’язання про продаж вiдповiдної кiлькостi акцiй додаткового випуску.У
строк з 10 квiтня 2015 року по 24 квiтня 2015 року включно (протягом першого
етапу укладання договорiв з першими власниками) Банк укладає договiр
купiвлi-продажу з акцiонером, який скористався своїм переважним правом
придбати розмiщуванi Банком простi iменнi акцiї, а саме подав у визначений
термiн заяву про придбання акцiй та перерахував на вiдповiдний рахунок у
визначений термiн грошовi кошти у повнiй сумi, яка дорiвнює вартостi цiнних
паперiв, щодо яких акцiонер подав заяву на придбання. Реалiзацiя
акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй додаткового випуску здiйснюється за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52, у робочi
днi у робочий час. Умовами розмiщення не передбачено отримання вiд
акцiонерiв письмової вiдмови вiд використання свого переважного права на
придбання акцiй. 10)Порядок реалiзацiї акцiонерами переважного права на
придбання акцiй додаткової емiсiї:1)строк та порядок подання письмових
заяв про придбання акцiй Реалiзацiя переважного права акцiонерiв на придбання акцiй додаткового випуску, що розмiщується, здiйснюється шляхом: подання акцiонерами в строк з 09 березня 2015 року по 09 квiтня 2015 року
включно заяви на придбання акцiй. У заявi акцiонери Банку повиннi зазначити: найменування, мiсцезнаходження, кiлькiсть цiнних паперiв, якi вони мають
намiр придбати;- перерахування в строк з 09 березня 2015 року по 09 квiтня
2015 включно на користь Банку грошових коштiв в повнiй сумi, що дорiвнює
вартостi акцiй, щодо яких акцiонерами подано заяву на придбання. Акцiонер,
який має намiри реалiзувати своє переважне право, подає вiдповiдну заяву
протягом встановленого термiну в робочi днi, в межах робочого часу Банку,
уповноваженiй особi Банку за адресою: Україна, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52, 5-й поверх, кiм. 532, примiщення АТ «ЗЛАТОБАНК. Акцiонери, якi
мають намiр реалiзувати своє переважне право, повиннi надати разом iз заявою документи i вiдомостi, визначенi Положенням про порядок реєстрацiї та
лiцензування банкiв, вiдкриття вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 08.09.2011 р. № 306,
що пiдтверджують наявнiсть у них власних коштiв у заявленому розмiрi. У
разi, якщо акцiонер протягом встановленого строку не надав заяву, вважається, що акцiонер вiдмовляється вiд використання свого переважного права на
придбання акцiй. 2)строк та порядок перерахування коштiв у сумi, яка
дорiвнює вартостi акцiй, що придбаваються, iз зазначенням найменування
банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату
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за акцiї Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє переважне право та подав
заяву, в строк з 09 березня 2015 року по 09 квiтня 2015 року включно здiйснює
перерахування грошових коштiв на користь Банку грошових коштiв в повнiй
сумi, що дорiвнює вартостi акцiй, щодо яких акцiонерами подано заяву на
придбання. У разi, якщо протягом встановленого строку акцiонер подав заяву,
але не перерахував кошти в сумi, яка дорiвнює вартостi акцiй, що придбавається, на вiдповiдний рахунок, вважається, що акцiонер вiдмовився вiд свого
переважного права на придбання акцiй. Оплата акцiй, що придбавається в
порядку реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй,
здiйснюється виключно грошовими внесками, в гривнях, виключно за рахунок
власних коштiв акцiонерiв. В графi «Призначення платежу» платiжного документу зазначається: «Оплата за акцiї АТ «ЗЛАТОБАНК» додаткового випуску.
Без ПДВ». Датою оплати акцiй є день зарахування сплачених акцiонером
коштiв на вiдповiдний рахунок в Банку, але не пiзнiше 09 квiтня 2015 р. У випадку, коли акцiонер не повнiстю оплатив акцiї, що придбаваються ним, або
оплатив з порушенням умов оплати, встановлених цим рiшенням, письмове
зобов’язання про продаж акцiй йому не видається, договiр не укладається, а
сплаченi кошти повертаються протягом 30 календарних днiв з дня затвердження Загальними зборами акцiонерiв Банку результатiв розмiщення. Зарахування коштiв акцiонерiв в оплату акцiй здiйснюється на окремi рахунки,
вiдкритi в АТ «ЗЛАТОБАНК», код банку 380612: ТОВ «АВАНГАРД-ЕКСПО» рахунок 5004590001; ТОВ «АГРОБУДКОНСАЛТИНГ» - рахунок 5004490000.
3)строк та порядок видачi товариством письмових зобов’язань про продаж
вiдповiдної кiлькостi акцiй Пiсля отримання вiд акцiонера грошових внескiв у
сумi вартостi акцiй, що ним придбаваються пiд час реалiзацiї переважного
права акцiонерiв на придбання акцiй, протягом 5 робочих днiв з дати отримання вiдповiдних коштiв, але не пiзнiше дня, що передує початку укладення
договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй,
Банк видає такому акцiонеру письмове зобов’язання про продаж вiдповiдної
кiлькостi акцiй. 11) Порядок розмiщення акцiй та їх оплати: 1)дати початку та
закiнчення першого та другого етапiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй -Перший етап укладання
договорiв з першими власниками триватиме з 10 квiтня 2015 р. по 24 квiтня
2015 р. включно. Протягом першого етапу укладання договорiв з першими
власниками укладаються договори купiвлi-продажу, щодо яких акцiонерами
були наданi заяви на придбання та перерахованi вiдповiднi кошти. Другий
етап укладання договорiв з першими власниками триватиме з 25 квiтня 2015
р. по 30 квiтня 2015 р. включно.Протягом другого етапу укладання договорiв
з першими власниками здiйснюється укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, щодо яких не укладено договори на першому етапi, серед осiб, що є акцiонерами Банку на дату прийняття
рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватного
розмiщення (09 грудня 2014 р.), перелiк яких затверджений Загальними зборами акцiонерiв вiд 09.12.2014 р. 2)можливiсть дострокового закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення
акцiй (якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено) Якщо до дати закiнчення встановленого
строку укладання договорiв з першими власниками на запланований обсяг
акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплаченi,
Спостережнiй радi Банку надаються повноваження щодо прийняття рiшення
про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками у
процесi приватного розмiщення акцiй, але не ранiше дня початку другого етапу укладання договорiв з першими власниками Результати розмiщення акцiй
та звiт про результати приватного розмiщення акцiй у разi дострокового
розмiщення акцiй затверджується Загальними зборами акцiонерiв Банку. 3)
порядок укладання договорiв купiвлi-продажу акцiй (на першому етапi укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення
акцiй), щодо яких акцiонером пiд час реалiзацiї переважного права була подана заява про придбання та перерахованi вiдповiднi кошти, вiдповiдно до
умов розмiщення акцiй -Договори купiвлi-продажу акцiй (на першому етапi
укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення
акцiй) укладаються Банком протягом вiдповiдного етапу укладання договорiв
з першими власниками, з акцiонерами, якi скористалися своїм переважним
правом придбати розмiщуванi Банком простi iменнi акцiї, а саме, подали заяви про придбання вiдповiдної кiлькостi та перерахували грошовi кошти в
повнiй сумi, що дорiвнює вартостi акцiй, щодо яких акцiонерами поданi заяви
на придбання. Неявка акцiонера (або його представника) за адресою
розмiщення протягом строку укладання договорiв купiвлi-продажу є вiдмовою
акцiонера вiд укладання договору купiвлi-продажу акцiй. У разi надходження
коштiв вiд акцiонера та наступної неявки для укладання договору купiвлiпродажу зазначенi кошти повертаються акцiонеру протягом 30 календарних
днiв з дня затвердження Загальними зборами акцiонерiв Банку результатiв
розмiщення. Договори купiвлi-продажу є типовими для всiх акцiонерiв i укладаються на визначених цим рiшенням умовах.Акцiонери подають документи,
якi необхiднi для здiйснення їх iдентифiкацiї та укладання договору купiвлiпродажу акцiй, за адресою проведення розмiщення у зручний для акцiонера
спосiб, що виключає можливiсть їх неодержання у визначенi строки. 4)строк
та порядок подання заяв про придбання акцiй учасниками розмiщення,
перелiк яких затверджено загальними зборами акцiонерiв (або єдиним
акцiонером товариства, або iншою особою, що вiдповiдно до законодавства
виконує функцiї загальних зборiв), а також строк та порядок укладання
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договорiв купiвлi-продажу акцiй (на другому етапi укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй) - Право на участь
у другому етапi укладання договорiв з першими власниками мають особи, що
є акцiонерами Банку на дату прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення (09 грудня 2014 року).
На другому етапi укладання договорiв з першими власниками, який триватиме з 25 квiтня 2015 року по 30 квiтня 2015 року включно, учасники розмiщення
подають до Банку заяви виключно протягом строку проведення другого етапу
укладання договорiв з першими власниками в робочi днi, в межах робочого
часу Банку. Заяви розглядатимуться в порядку їх надходження та виключно в
межах кiлькостi акцiй, щодо яких не укладено договори на першому етапi
укладання договорiв з першими власниками, до повного розмiщення залишку
акцiй. Заяви, якi поданi на бiльшу кiлькiсть акцiй, нiж залишок нерозмiщених
акцiй, та заяви, якi поданi при вiдсутностi залишку нерозмiщених акцiй пiсля
задоволення заяв, якi були поданi ранiше, вiдхиляються в повному обсязi,
про що повiдомляється заявнику. Заяви на участь у другому етапi укладання
договорiв з першими власниками, що надiйдуть до 25 квiтня 2015 року та
пiсля 30 квiтня 2015 року, розглядатись не будуть. Заява має мiстити
iнформацiю щодо кiлькостi акцiй, яку акцiонер передбачає придбати пiд час
розмiщення акцiй, договiрних реквiзитiв для заповнення договору купiвлiпродажу акцiй, а також контактних даних (телефон, адресу тощо).Особи, якi
будуть брати участь у другому етапi укладання договорiв з першими власниками, повиннi надати разом iз заявою документи i вiдомостi, визначенi Положенням про порядок реєстрацiї та лiцензування банкiв, вiдкриття
вiдокремлених
пiдроздiлiв,
затвердженим
постановою
Правлiння
Нацiонального банку України вiд 08.09.2011 р. № 306, що пiдтверджують
наявнiсть у них власних коштiв у заявленому розмiрi. Договори купiвлiпродажу акцiй на другому етапi укладаються протягом строку проведення
другого етапу укладання договорiв з першими власниками з 25 квiтня 2015
року по 30 квiтня 2015 року включно, в робочi днi, в робочий час, за адресою
проведення розмiщення: Україна, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52, 5-й
поверх, кiм. 532, примiщення АТ «ЗЛАТОБАНК». Договори купiвлi-продажу
акцiй є типовими для всiх учасникiв другого етапу укладання договорiв з першими власниками та укладаються на визначених цим рiшенням умовах. 5)
адреси, за якими вiдбуватиметься укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй -Україна, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52, 5-й поверх, кiм. 532, примiщення АТ «ЗЛАТОБАНК». 6)строк,
порядок та форма оплати акцiй-Оплата акцiй акцiонерами здiйснюється в
наступнi строки: пiд час реалiзацiї переважного права – не пiзнiше дня, що
передує дню початку укладання договорiв з першими власниками; на другому етапi укладання договорiв з першими власниками – протягом вiдповiдного
етапу укладання договорiв з першими власниками. Оплата акцiй акцiонерами
здiйснюється виключно грошовими коштами, згiдно з чинним законодавством
України, за рахунок власних коштiв акцiонерiв, в безготiвковiй формi, в
нацiональнiй валютi за номiнальною вартiстю. 7) у разi оплати акцiй грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде
внесено кошти в оплату за акцiї; якщо оплата акцiй здiйснюється в
нацiональнiй валютi та iноземнiй валютi, окремо вказуються номери рахункiв
у нацiональнiй та iноземнiй валютах, дата, на яку здiйснюється оцiнка
iноземної валюти -Зарахування коштiв акцiонерiв в оплату акцiй здiйснюється
на окремi рахунки, вiдкритi в АТ «ЗЛАТОБАНК», код банку 380612: ТОВ
«АВАНГАРД-ЕКСПО» - рахунок 5004590001; ТОВ «АГРОБУДКОНСАЛТИНГ»
- рахунок 5004490000.8)порядок видачi уповноваженими особами емiтента
документiв, якi пiдтверджують оплату акцiй Протягом 5 робочих днiв з дати
отримання вiд акцiонера вiдповiдної суми грошових коштiв в розмiрi вартостi
акцiй, що ним придбаваються, але не пiзнiше дня, що передує дню початку
укладання договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення
простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових
внескiв. 12) Дiї, що проводяться в разi дострокового закiнчення укладення
договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй
(якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено)- Якщо на запланований обсяг акцiй достроково укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено, але
не ранiше 1-го дня 2-го етапу укладання договорiв з першими власниками,
Спостережна рада АТ «ЗЛАТОБАНК» може прийняти рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками. Результати укладання договорiв з першими власниками, результати розмiщення акцiй та звiт
про результати приватного розмiщення акцiй затверджується Загальними
зборами акцiонерiв Банку.13).Дiї, що проводяться в разi, якщо розмiщення
акцiй здiйснено не в повному обсязi- У випадку недосягнення запланованого
обсягу акцiй, що пропонуються до приватного розмiщення, рiшення про затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй на фактично
розмiщеному та сплаченому рiвнi, чи визнання приватного розмiщення акцiй
таким, що не вiдбулося, приймають Загальнi збори акцiонерiв Банку. В цьому
разi акцiонерам направляються персональнi письмовi повiдомлення про
прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Банку рiшення не пiзнiше п’яти робочих днiв пiсля прийняття такого рiшення. Внесенi кошти повертаються
акцiонерам протягом 30 днiв з дня прийняття такого рiшення Загальними зборами акцiонерiв Банку. 14) Строк повернення внескiв, внесених в оплату за
акцiї, у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй- Згiдно з
чинним законодавством України, протягом 30 днiв з дня прийняття рiшення

Загальними зборами акцiонерiв Банку про вiдмову вiд розмiщення акцiй. 15)
Строк повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження
у встановленi строки результатiв розмiщення акцiй - Особам, якi здiйснили
оплату акцiй, повертаються внесенi ними кошти у строк не бiльше 6 (шести)
мiсяцiв з дати закiнчення укладення договорiв з першими власниками у
процесi приватного розмiщення акцiй. 16) Порядок надання копiї зареєстрованого проспекту емiсiї акцiй та копiї зареєстрованих змiн до проспекту емiсiї
акцiй (у разi внесення таких змiн) особам, якi є учасниками приватного
розмiщення акцiй Копiя зареєстрованого проспекту емiсiї акцiй та копiї зареєстрованих змiн до проспекту емiсiї акцiй (у разi внесення таких змiн) надсилається акцiонеру поштовим вiдправленням або вручається особисто уповноваженому представнику акцiонера (директору) пiд пiдпис. 17) Перелiк осiб, якi
є учасниками приватного розмiщення акцiй- Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«АВАНГАРД-ЕКСПО»;-Товариство
з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
«АГРОБУДКОНСАЛТИНГ».По
п’ятому
питанню
вирiшено:Здiйснити розмiщення акцiй нового випуску серед iснуючих
акцiонерiв, а саме: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АВАНГАРДЕКСПО»; -Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АГРОБУДКОНСАЛТИНГ, пропорцiйно їх часткам в статутному капiталi АТ «ЗЛАТОБАНК». По
шостому питанню вирiшено: визначити уповноважений орган Банку - Спостережну раду АТ «ЗЛАТОБАНК», якому надати повноваження на здiйснення
наступних дiй щодо приватного розмiщення акцiй АТ «ЗЛАТОБАНК»: -затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення; -прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками (якщо на
запланований обсяг акцiй достроково укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено), але не ранiше 1-го дня 2-го етапу укладання договорiв з першими власниками. Також доповiдач запропонував покласти на Загальнi збори акцiонерiв Банку затвердження результатiв укладання
договорiв з першими власниками, результати розмiщення акцiй та звiт про
результати приватного розмiщення акцiй; затвердженню змiн до статуту,
пов‘язаних iз збiльшенням статутного капiталу Банку з урахуванням
результатiв розмiщення акцiй; прийняттю рiшення про вiдмову вiд розмiщення
акцiй; прийняттю рiшення щодо повернення внескiв, унесених в оплату за
акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв
укладання договорiв з першими власниками або у разi невнесення (незатвердження) у встановленi законодавством строки змiн до статуту, пов’язаних iз
збiльшенням статутного капiталу Банку з урахуванням результатiв розмiщення
акцiй, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй. Надати
Головi Правлiння АТ «ЗЛАТОБАНК» наступнi повноваження: - проводити дiї
щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;- проводити
дiї щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй; - проводити дiї щодо
здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй;здiйснювати дiї щодо персонального повiдомлення всiх акцiонерiв про
прийняттi Загальними зборами акцiонерiв Банку рiшення та про можливiсть
реалiзацiї переважного права та опублiкування повiдомлення про це в
офiцiйному друкованому органi (офiцiйному друкованому виданнi
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку); - отримувати вiд
акцiонерiв письмовi заяви про придбання акцiй, щодо яких прийнято рiшення
про розмiщення. 6. Інформація про дивіденди. За пiдсумками дiяльностi 2014
року дивiденди не нараховувались i не сплачувались в зв’язку з припиненням
з 14.02.2015 року повноважень загальних зборів акціонерів на підставі статтi
36 Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» та введеням тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(рішення ФГВФО від 13.02.2015 року №30), який діє на підставі постанови
Правління Національного банку України від 13.02.2015 року №105 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК» до
категорії неплатоспроможних. За результатами перiоду, що передував звітному, за пiдсумками дiяльностi 2013 року згiдно рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв (Протокол № 20 вiд 18.04.2014 р.), дивiденди не нараховувались i
не сплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Основні показники фінансово-господарської діяльності банку
(тис.грн.)
Найменування показника – період звітний/ попередній.
Усього активів-7 897 875 /7 219 197. Грошові кошти та їх еквівалент-36 184 / 818 801. Кошти в інших банках- 53 188 / 26 001. Кредити та
заборгованість клієнтів- 7 615 672 / 6 205 110. Усього зобов’язань- 7 303 690
/ 6 674 300. Кошти банків - 934 079 / 771 621. Кошти клієнтів - 5 405 813 /
5 395 408. Усього власного капіталу та частка меншості – 594 185 / 544 897.
Статутний капітал- 532 500 / 452 500. Чистий прибуток/(збиток) – 57 469 /
4 156. Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) - (0,59) / 0,11.
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) - (0,59)
/ 0,11.
Уповноважена особа Фонду гарантування
вкладiв фізичних осiб на здійснення
тимчасової адміністрації
в ПАТ «ЗЛАТОБАНК»: ____________ Славiнський Валерiй Iванович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство “Завод “Ленiнська кузня”
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменуван- Публiчне акцiонерне товариство "Завод
ня емітента, код за
"Ленiнська кузня", 14312364Київська,
ЄДРПОУ, місцезнахо- Подiльський, 04176, м.Київ, Електрикiв,26
дження, міжміський код (044)425-21-50,
та телефон емітента
2. Дата розкриття
27.04.2015
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
www.lk.com.ua
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на
якій розміщено
регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код ТОВ "АФ "ВIТА ПОШТОВА", 33543270 ,
за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної
особи - підприємця),
якою проведений
аудит фінансової
звітності
5. Інформація про
Загальні збори відбулися 16.04.2015року.
загальні збори (розділ Голосування відбувалось Бюлетенями.Форма
заповнюється у
бюлетеня була затверджена ПРОТОКОЛОМ
випадку, якщо емітент № б/н НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ЗЛК» від
- акціонерне товари01.04.15 На зборах були розглянуті такі
ство)
питання внесені до бюлетеня:
1 Розгляд процедурного питання про обрання
Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання
Голови та Секретаря загальних зборів
акціонерів.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних
зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про затвердження річного
звіту Товариства за 2014 р. Прийняття
рішення про наслідки розгляду звіту.
5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
Прийняття рішення про наслідки розгляду
звіту.
6.Звіт Правління Товариства за 2014 р.
Прийняття рішення про наслідки розгляду
звіту.
7.Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та
балансу Товариства за 2014 р. Прийняття
рішення про наслідки розгляду звіту.
8.Затвердження результатів діяльності, річної
фінансової звітності Товариства за 2014 р.,
визначення порядку розподілу прибутку за
2014 р., затвердження розміру річних
дивідендів. Затвердження фінансового плану
на 2015 р.
9.Розгляд питання про відкликання членів
Наглядової ради Товариства.
10.Розгляд питання про обрання членів
Наглядової ради Товариства. Затвердження
умов цивільно – правових або трудових
договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами Наглядової
ради Товариства.
11.Розгляд питання про відкликання Голови та
членів Ревізійної комісії Товариства.
12.Розгляд питання про обрання членів
Ревізійної комісії Товариства.
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13. Прийняття рішення про відчуження майна
Товариства
14.Прийняття рішення про вчинення значних
правочинів, коли ринкова вартість майна,
робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів
Товариства за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства.
15. Прийняття рішення про вчинення
договорів /угод/
16. Прийняття рішення про затвердження
укладених договорів /угод/ Товариства
6. Інформація про дивіденди.
За результатами
За результатами періоду,
звітнього періоду
що передував звітньому
за
за привілейоза
за привілейопростиваними
простиваними
ми
акціями
ми
акціями
акціями
акціями
0
0
0
0

Сума
нарахованих
дивідендів,
грн.
Нарахувані
0
0
0
0
дивіденди на
одну акцію,
грн.
Сума
0
0
0
0
виплачених
дивідендів,
грн.
Дата
складання
переліку осіб,
які мають
право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів
Опис
16 квiтня 2015року на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ
"Завод "Ленiнська кузня " не було прийнято рiшення
про нарахування та виплату дивiдендiв в зв"язку з тим
,що Товариство за 2014рiк отримало збитки.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
706320
418075
Основні засоби (за залишковою вартістю)
235402
46967
Довгострокові фінансові інвестиції
22192
20920
Запаси
202442
134858
Сумарна дебіторська заборгованість
146774
132545
Грошові кошти та їх еквіваленти
30298
1207
Власний капітал
163024
169506
Статутний капітал
168087
168087
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -39398
-6308
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
73790
12666
Поточні зобов'язання і забезпечення
469506
235903
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -9.74797 -1.41793
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-9.74797
1.41793
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3430354
3430354
Цінні папери власних
загальна номінальвипусків, викуплені
на вартість
у відсотках від
протягом звітного періоду
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«ВГП»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Публічне акціонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «ВГП»,
міжміський код та телефон емітента Код за ЄДРПОУ 01880724,
Волинська область, 43020,
Волинська обл. м. Луцьк,
вул. Георгiя Гонгадзе, 25
тел. 0332 789105,
2. Дата розкриття повного тексту
24 квітня 2015 року
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://ruta.ua/ukr/informaciya-shoІнтернет, на якій розміщено
pidlyagae-opriludnennu-vidpovidnoрегулярну річну інформацію
do-zakonodavstva/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Приватне підприємство «Серко»,
аудиторської фірми
код за ЄДРПОУ 20135311
5. Інформація про загальні збори
23.04.2014 з ініціативи Наглядової ради Товариства були проведенні чергові загальні збори з наступним переліком питань порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Затвердження Регламенту зборів.
4. Звіт генерального директора про фінансово – господарську діяльність
Товариства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
генерального директора.
5. Звіт наглядової ради за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства.
8. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
9. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинів.
10. Внесення змiн до Статуту Товариства.
11. Затвердження нової редакцiї положення про Правлiння Товариства.
12. Вiдкликання голови та членiв Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Порядок денний визначався наглядовою радою. Пропозиції до переліку
питань не подавались.
По всім питанням голосували «За» одноголосно.
6. Інформація про дивіденди.
В звітному перiодi дивіденди акціонерам не виплачувались.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
311316
233177
Основні засоби (за залишковою вартістю)
169205
136278
Довгострокові фінансові інвестиції
24
5
Запаси
65393
41385
Сумарна дебіторська заборгованість
67466
51101
Грошові кошти та їх еквіваленти
8815
3206
Власний капітал
20720
64075
Статутний капітал
8608
8608
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-24440
55467
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
171563
102961
Поточні зобов’язання і забезпечення
119033
66141
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-2,3207
0,0282
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну -2,3207
0,0282
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
34432274 34432274
Цінні папери власних
загальна номінальвипусків, викуплені
на вартість
протягом звітного періоду
у відсотках від
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Генеральний директор
ПАТ «ВГП»

І.Б. Мірецький

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ГУТА-Україна»

2. Код за ЄДРПОУ: 22236186
3. Місцезнаходження: 01133 м. Київ, пров. Лабораторний, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 521 62 56, (044) 521 62 56
5. Електронна поштова адреса: info@gutains.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.gutains.com.ua/uk/novosti
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Наказом Генерального директора ПрАТ «Страхова компанія «ГУТАУкраїна», від 24.03.2015 року відповідно до ст. 38 КЗпП України було звільнено за власним бажанням з посади Головного бухгалтера Приватного
акціонерного товариства «Страхова компанія «ГУТА-Україна» з 24.04.2015
Терновську Валентину Владиславівну, акціями в статутному капіталі не
володіє. Перебувала на посаді з 02.07.2007 року по 24.04.2015 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано
Наказом Генерального директора ПрАТ «Страхова компанія «ГУТАУкраїна» від 24.04.2015 року призначено на посаду Головного бухгалтера
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ГУТА-Україна»
з 27.04.2015 року безстроково Ткаченко Ніну Петрівну, акціями в статутному капіталі не володіє. Останні 5 років займала посаду бухгалтера 1 категорії бухгалтерії ПАТ «Укртелеком».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано
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 	Наумець Т.П.
24.04.2015
В повідомленні про проведення річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Технологічна Аграрна Компанія Об‘єднана», ідентифікаційний

код — 33939991, що опубліковане в ВІДОМОСТЯХ НКЦПФР від 31.03.2015
року № 61 (2065), допущено технічну помилку. У зв`язку чим, текстову
частину повідомлення слід читати у такій редакції:
Повідомлення про проведення річних загальних зборів Приватного
акціонерного товариства «Технологічна Аграрна Компанія
Об‘єднана»
1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Приватне
акціонерне товариство «Технологічна Аграрна Компанія Об‘єднана»
(далі — Товариство), місцезнаходження Товариства: 02097, м.Київ, вул.
Милославська, буд.49.2.Дата, час та місце проведення загальних зборів.
Загальні збори Товариства відбудуться «30» квітня 2015 року о 15.00 за
адресою: 02097, м.Київ, вул. Милославська, буд.49.3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться «30» квітня 2015 р. в 14.00
і закінчиться о 14.55 за місцем проведення загальних зборів.4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах —
«26» квітня 2015 року.5. Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи
річних загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за
2014 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу
за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту з висновками ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства по результатам діяльності
товариства в 2014 році.
6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні з понеділка по
п'ятницю з 9.00 до 16.00 за адресою: 02097, м.Київ, вул. Милославська,
буд.49.Генеральний директор ПАТ «ТАКО»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»
Річна інформація емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»
за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ, «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»; Код за ЄДРПОУ
місцезнаходження,
00376886, 65078, Одеська область, місто
міжміський код та
Одеса, Малиновський район, вул. Генерала
телефон емітента.
Петрова, 14; (048) 728-59-21.
2. Дата розкриття повного 28.04.2015р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
www.bulkin.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ аудиторської
«Прайм Аудит», аудитор (директор) Кушнір Рофірми (П. І. Б. аудитоман Степанович (сертифікат аудитора, серії А
ра — фізичної особи — №006209, чинний до 19.01.2017р., видано відпідприємця), якою
повідно до рішення Аудиторської палати Украпроведений аудит
їни від 19.01.2007р. №171/3), код за ЄДРПОУ
фінансової звітності
32772532.
5. Інформація про загаль- Протягом звітного 2014р. Товариством були
ні збори
проведені загальні збори:
1) Вид зборів — чергові. Дата зборів —
25.04.2014р. Пропозиції до переліку питань
порядку денного буди подані Головою Наглядової ради Товариства — юридичною особою
ТОВ «ТД «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ», в особі директора Осадчого С.А. Кворум чергових загальних зборів — 82,3414% (кворум досягнутий). Питання порядку денного зборів: 1. Про
обрання голови та членів лічильної комісії,
секретаря та голови Загальних зборів та затвердження регламенту (порядку) проведення Загальних зборів; 2. Звіт Генерального
директора
про
результати
фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2013
році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту; 3. Звіт та висновки Наглядової
ради про роботу Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік,
прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту; 5. Затвердження річного звіту, розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за
2013 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2014 рік; 6. Відкликання та обрання посадових осіб Товариства; 7. Про внесення змін до Статуту
Товариства; 8. Про внесення змін до договорів, укладених з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»;

Закрите акціонерне товариство
«РБД №4»

Річна інформація за 2014 рік розміщена на сторінці інтернет rbd4.ucoz.com
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємництва (тис.грн.)
Найменування показника
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

період
звітний попередній
86,0
86,0
1,5
1,5
-232,7
-232,7

Решта показників: Довгострокові фінансові інвестиції, Запаси, Сумарна дебіторська заборгованість, Грошові кошти та їх еквіваленти, Власний
капітал, Довгострокові зобов'язання,Поточні зобов'язання, Чистий прибуток (збиток), Вартість чистих активів, мають нульове значення.
Директор
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С.Г.Воробйов

тел.. (033) 2250177

9. Про укладення Товариством договорів з АТ
«СБЕРБАНК РОСІЇ», а також про внесення
змін до договорів, укладених з АТ «СБЕРБАНК
РОСІЇ» у зв’язку із змінами умов кредитування
ТОВ «ТД «Золотий Урожай» та виконання всіх
необхідних дій, пов’язаних з цим, в тому числі
звернення до фінансових та майнових поручителів ТОВ «ТД «Золотий Урожай» про внесення змін до договорів, укладених ними з АТ
«СБЕРБАНК РОСІЇ»; 10. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством. За підсумками голосування по
всім питаннями порядку денного «ЗА» — подано більшість голосів, що складають більше
99% від загальної кількості. Всі питання порядку денного були розглянуті та були прийняті
позитивні рішення.
6. Інформація про диві- Інформація про дивіденди відсутня. У зв’язку із
денди.
тим, що за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів
не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2014р.
2013р.
Усього активів
246734
234606
Основні засоби (за залишковою вартістю)
36137
47368
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
3659
8832
Сумарна дебіторська заборгованість
111415
55704
Грошові кошти та їх еквіваленти
11
3867
Власний капітал
-32297
10913
Статутний капітал
11722
11722
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-88375
-46576
Довгострокові зобов’язання
141366
134203
Поточні зобов’язання
137665
89490
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
46886392 46886392
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені провартість
у відсотках від
0
0
тягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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
Балан Сергій Миколайович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
28.04.2015р.
(дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОДЕСЬмісцезнаходження,
міжміський код та телефон КА ШВЕЙНА ФАБРИКА»,
05502580, 65026 Одеська область д/н
емітента
м.Одеса вул. Приморська, 27,
(048) 777-96-91
2. Дата розкриття повного
27.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі https://sites.google.com/site/odshfabrika/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Білоцерківський завод гумових технічних
виробів»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів за 2014 рік (для опублікування в офіційному
друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Публічне акціонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- «Білоцерківський завод гумових
ня, міжміський код та телефон емі- технічних виробів», код ЄДРПОУ
тента
00152448, Київська обл., м.Біла
Церква, вул.Леваневського,85
тел. (04563)7-33-77
2. Дата розкриття повного тексту 28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- 00152448.smida.gov.ua
нет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ТОВ «Украудит XXI — Київщина»,
аудиторської фірми (П.І.Б. аудито- код ЄДРПОУ 30160928
ра — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори Загальні збори акціонерів не
(розділ заповнюється у випадку, проводилися в зв’язку з не
якщо емітент — акціонерне това- прийняттям відповідного рішення
риство). Зазначається інформація наглядовою радою товариства
про проведення або непроведення
загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах,
особи, що подавали пропозиції до
переліку питань порядку денного, у
разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів,
результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні
збори не відбулися, вказуються
причини
6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось, про це зазначається
Рішення про виплату дивідендів протягом звітного періоду та попередніх
років не приймалося
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених
форм)
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
19658
21290
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1631
1900
Довгострокові фінансові інвестиції
15588
1588
Запаси
1355
1770
Сумарна дебіторська заборгованість
144
9
Грошові кошти та їх еквіваленти
3
1
Власний капітал
4196
4695
Статутний капітал
17911
17911
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-13715
-13216
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
15462
16595
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,04532
-0,04552
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну -0,04532
-0,04552
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
71643944 71643944
загальна номінальна
Цінні папери власних
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Публічне акціонерне товариство
«Пiвнiчно-схiдна будiвельна
компанiя»
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміський код та телефон
емітента
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
4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора —
фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні
збори (розділ заповнюється
у випадку, якщо емітент —
акціонерне товариство)

Публічне акціонерне товариство «Пiвнiчносхiдна будiвельна компанiя», 32690473,
м. Київ, 03083,
вул. Червонопрапорна, 28-А
тел. 0442391463
27.04.2015

www.psbk.com.ua

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «Унiверсал Аудит
Сервiс»,
Код ЄДРПОУ 24095382

Загальні збори акціонерів відбулися
25.04.2014.
Порядок денний:
1. Про затвердження рiчного звiту за 2013 р.
2. Про розподiл прибуткiв та збиткiв товариства
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду рiчного звiту
Результати розгляду:
1. Затверджено рiчний звiт за 2013 р.
2. Збитки за 2013 рiк покривати за рахунок
прибуткiв наступних перiодiв
3. Роботу генерального директора товариства у 2013 роцi визнати задовiльною.
Порядок денний був запропонований виконавчим органом товариства, пропозицiї до
перелiку питань до порядку денного не вносилися.

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
51555
57061
Основні засоби (за залишковою вартістю)
9120
11717
Довгострокові фінансові інвестиції
8064
8036
Запаси
885
888
Сумарна дебіторська заборгованість
18624
18131
Грошові кошти та їх еквіваленти
309
239
Власний капітал
-22193
-16527
Статутний капітал
3731
3731
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-26484
-20818
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
61052
60297
Поточні зобов’язання і забезпечення
12696
13291
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -7.59253
-12.96331
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну -7.59253
-12.96331
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
746260
746260
Цінні папери власних
загальна номіналь0
0
випусків, викуплені
на вартість
протягом звітного періоду
у відсотках від
0
0
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
емітента, код за
23243188
ЄДРПОУ, місцезнахо- 08132, Київська обл., Києво-Святошинський
дження, міжміський код район, м. Вишневе, вул. Київська, 2-Б
та телефон емітента
(044) 492-83-05, (044) 45- 07-16
2. Дата розкриття
24.04.2015 року
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
www.koe.vsei.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код Товариство з обмеженою відповідальністю
за ЄДРПОУ аудитор- «Партнерське товариство «АКо»
ської фірми, якою
31911511
проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
Річні Загальні збори акціонерів — 14.04.2014 року
загальні збори
(кворум — 97.4%).
Зазначається
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
інформація про
1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв
проведення або
акцiонерiв Товариства, припинення повноважень
непроведення
лiчильної комiсiї Товариства.
загальних чергових та 2.Про порядок проведення Загальних зборiв
позачергових зборів та акцiонерiв Товариства.
у разі їх непроведення 3.Звiт Правлiння про результати фiнансововказуються причини, господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та
також зазначається
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
перелік питань, що
Правлiння Товариства.
розглядалися на
4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та
загальних зборах,
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
особи, що подавали
Наглядової ради Товариства.
пропозиції до переліку 5.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк та
питань порядку
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
денного, у разі
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження
проведення позачер- висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
гових зборів зазнача- 6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
ються особа, що
7.Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за
ініціювала проведення пiдсумками роботи в 2013 роцi.
загальних зборів,
8.Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товарирезультати розгляду
ства.
питань порядку
9.Про внесення змiн до Статуту Товариства.
денного. У разі якщо 10.Про внесення змiн та доповнень до Положення
загальні збори не
про Ревiзiйну комiсiю
відбулися, вказуються 11.Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї
причини
Товариства.
12.Встановлення кiлькiсного складу Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
13.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
15.Про схвалення та/або вчинення правочинiв.
16.Про дострокове припинення повноважень
членiв Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами та Головою Наглядової ради.
Пропозицiї до Порядку денного вносила компанiя
Washington Holdings B.V. як акцiонер, що є власником
89,02% статутного капiталу ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»,
в порядку, встановленому ст. 38 ЗУ «Про акцiонернi
товариства», а саме запропонував включити до порядку денного (перелiку питань, що виносяться на
голосування) рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО», призначених на 14.04.2014 р.,
новi питання та надав вiдповiднi проекти рiшень.
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Розгляд питань порядку денного та прийняті рішення:
ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, припинення повноважень
лiчильної комiсiї Товариства.
Прийнятi рiшення по першому питанню порядку
денного:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова
лiчильної комiсiї — Перевознiкова Наталiя Iванiвна,
члени лiчильної комiсiї: Крилова Марiя Євгенiвна,
Васильєва Ольга Олександрiвна, Кириленко Iрина
Володимирiвна, Степаненко Олена Миколаївна,
Трофiмова Тетяна Борисiвна.
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi:
Голова лiчильної комiсiї — Перевознiкова Наталiя
Iванiвна, члени лiчильної комiсiї: Крилова Марiя
Євгенiвна, Васильєва Ольга Олександрiвна, Кириленко Iрина Володимирiвна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофiмова Тетяна Борисiвна з моменту закриття
даних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про порядок проведення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
Прийнятi рiшення по другому питанню порядку
денного:
1. Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв —
представника акцiонера WASHINGTON HOLDINGS
B.V., секретарем Загальних зборiв акцiонерiв —
представника акцiонера ТОВ «ФК-ЗБЕРIГАЧ», рекомендованим рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 79 вiд 14 лютого 2014 р.).
2. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв
встановити наступний регламент:
• для доповiдi по питанню «Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства» — до 20 хвилин;
• для доповiдi по усiх питаннях порядку денного —
до 10 хвилин;
• усi питання до доповiдачiв надаються у письмовiй
формi iз зазначенням прiзвища (найменування)
акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй;
• вiдповiдi по запитаннях — до 10 хвилин.
3. Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється за рiшенням Голови Загальних
зборiв акцiонерiв.
4. У разi необхiдностi оголосити перерву у ходi загальних зборiв. Головi Загальних зборiв акцiонерiв самос
тiйно визначити час початку перерви та її тривалiсть.
ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:
Звiт Правлiння про результати фiнансово-госпо
дарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Правлiння Товариства.
Прийняте рiшення по третьому питанню порядку
денного:
Звiт Правлiння про результати фiнансово-госпо
дарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк затвердити.
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради Товариства.
Прийнятi рiшення по четвертому питанню порядку
денного:
Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк затвердити.
П’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження
висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Прийняте рiшення по п’ятому питанню порядку
денного:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про
проведену роботу в 2013 роцi та висновок
Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
Прийняте рiшення по шостому питанню порядку
денного:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк (в
т.ч. баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про
власний капiтал, звiт про рух грошових коштiв,
примiтки до звiту).
СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за
пiдсумками роботи в 2013 роцi.
Прийнятi рiшення по сьомому питанню порядку
денного:
Чистий прибуток, отриманий по результатам
дiяльностi Товариства за 2013 рiк направити:
100% — на розвиток виробництва.
ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства.
Прийняте рiшення по восьмому питанню порядку
денного:
У зв’язку з розподiленням 100% чистого прибутку,
отриманого по результатам дiяльностi Товариства
за 2013 рiк, на розвиток виробництва, розмiр рiчних
дивiдендiв не затверджувати.
ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про внесення змiн до Статуту Товариства.
Прийняте рiшення по дев’ятому питанню порядку
денного:
1. Внести змiни до Статуту Товариства, виклавши
його в новiй редакцiї.
2. Затвердити нову редакцiю Статуту ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Головi Правлiння Товариства пiдписати
новуредакцiюСтатутуПУБЛIЧНОГОАКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та здiйснити всi
необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї
Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.
ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про внесення змiн та доповнень до Положення
про Ревiзiйну комiсiю.
Прийнятi рiшення по десятому питанню порядку
денного:
1. Внести змiни та доповнення до «Положення про
Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та затвердити
його у новiй редакцiї.
2. Доручити Головi Правлiння Товариства пiдписати
нову редакцiю «Положення про Ревiзiйну комiсiю
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВОБЛЕНЕРГО».
ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Прийнятi рiшення по одинадцятому питанню порядку денного:
З моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» припинити повноваження
Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi.
ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Встановлення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
Прийнятi рiшення по дванадцятому питанню порядку денного:
З моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО»,
встановити
кiлькiсний
склад
Ревiзiйної комiсiї Товариства у кiлькостi 5 (п’яти) осiб.
ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
ПIДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
(ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШIЙ ЧАСТИНI ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):
Прийняте рiшення по першiй частинi тринадцятого
питання порядку денного:
1. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства:
1) Антонову Наталiю Анатолiївну;
2) Федорко Анастасiю Миколаївну;
3) Токарську Олену Вячеславiвну;

4) Онищука Олександра Адамовича;
5) Асадчих Олександра Михайловича.
Прийняте рiшення по другiй частинi тринадцятого
питання порядку денного:
Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства
дiйснi з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту
ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Затвердження умов договорiв, що укладатимуться
з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з
членами Ревiзiйної комiсiї.
Прийнятi рiшення по чотирнадцятому питанню порядку денного:
1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться
з членами та Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства.
2. Встановити розмiр винагороди Головi Ревiзiйної
комiсiї — 60% посадового окладу Голови Правлiння
Товариства, кожному члену Ревiзiйної комiсiї — у
розмiрi 40% посадового окладу Голови Правлiння
Товариства на мiсяць.
3. Обрати Голову Правлiння Товариства особою,
яка уповноважується на пiдписання договорiв з
членами та Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства.
П’ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про схвалення та/або вчинення правочинiв.
Прийнятi рiшення по п’ятнадцятому питанню порядку денного:
1.1. Попередньо схвалити правочини, прийняття
рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» протягом одного
року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме:
- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо
встановлення грошових зобов’язань особи перед ПАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартiстю до
3 300 млн. грн., при обов’язковому попередньому
погодженнi iз Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо
встановлення грошових зобов’язань ПАТ «КИЇВ
ОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною
вартiстю до 3 300 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
1.2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства (або
особу, яка виконує його обов’язки у разi його тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде
погоджена Наглядовою радою Товариства) на
пiдписання вiд iменi ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
правочинiв в рамках встановленої граничної вартостi
2.1. Схвалити укладення ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
iз ПАТ «Альфа-банк» Договору про вiдкриття кредитної лiнiї, у вiдповiдностi з яким Банкiвська установа вiдкриває Товариству вiдновлювальну мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах:
- лiмiт кредитної лiнiї — сума, еквiвалента
25 000 000,00 (двадцять п’ять мiльйонiв) доларiв
США;
- строк дiї кредитної лiнiї — до 30 грудня
2018 року.
- сплата процентiв за користування кредитною
лiнiєю у розмiрi :
• за користування частиною Кредиту, наданою у
гривнях, 24,5% (двадцять
чотири цiлих п’ять десятих вiдсоткiв) рiчних;
• за користування частиною Кредиту, наданою у
доларах США, — 11,5% (одинадцять цiлих п’ять
десятих вiдсоткiв) рiчних;
2.2. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «КИЇВОБЛ
ЕНЕРГО» (або особу, яка виконує його обов’язки, у
разi його тимчасової вiдсутностi, або iншу особу,
кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) пiдписувати всi додатковi угоди до
Договору про внесення змiн, що будуть укладатися
в майбутньому, зокрема, але не виключно, будь-якi
змiни договору про вiдкриття кредитної лiнiї,
внаслiдок яких збiльшується або зменшується строк
користування частиною (траншем) Кредитної лiнiї,
та/або розмiр частини (траншу) Кредитної лiнiї,
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та/або розмiр процентiв за користування Кредитною лiнiєю/траншем/(по гривнi — не бiльше 30%
рiчних, по доларах США — не бiльше 15% рiчних),
та/або розмiр комiсiйних винагород, та/або розмiр
неустойки (пенi, штрафiв)/, та/або розмiр будь-яких
iнших платежiв, якi Товариство згiдно з договором
про вiдкриття кредитної лiнiї повинно сплачувати
Банкiвськiй установi, змiнювати решту умов договору про вiдкриття кредитної лiнiї, за умови їх попереднього погодження iз Наглядовою радою Товариства.
2.3. Для забезпечення виконання умов Договору
про вiдкриття кредитної лiнiї, зазначених в п.2.1.,
який укладено з ПАТ «Альфа-банк», надати дозвiл
ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» на укладення iз ПАТ
«Альфа-банк» Договору застави належного Товариству майна, а саме рухоме майно — мережi
електропостачання та iнше обладнання (у т.ч., але
не виключно: трансформаторнi пiдстанцiї, силове
обладнання та iнше) Товариства балансовою
вартiстю не бiльше 1 100 000 000 гривень, та на
будь-якi майбутнi змiни договору застави.
2.4. Надати дозвiл Головi Правлiння ПАТ «КИЇВ
ОБЛЕНЕРГО» (або особi, яка виконує його
обов’язки у разi його тимчасової вiдсутностi або
iншiй особi, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) визначати iншi умови
договору застави належного Товариству майна, за
умови їх попереднього погодження iз Наглядовою
радою Товариства, та пiдписати договiр застави
вiд iменi Товариства, а також вносити в майбутньому змiни в решту умов договору застави та
пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi
угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, за умови їх попереднього погодження iз Наглядовою радою Товариства.
ШIСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про дострокове припинення повноважень членiв
Наглядової ради Товариства.
Прийнятi рiшення по шiстнадцятому питанню порядку денного:
Достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi.
СIМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Прийнятi рiшення по сiмнадцятому питанню порядку денного:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:
1) Спектора Михайла Йосиповича;
2) Washington Holdings B.V.;
3) Лавренка Миколу Миколайовича
4) Зоммера Анатолiя Еммануїловича
5) Джафарову Олену Анатолiївну;
6) Iвасенка Григорiя Iвановича;
7) Юхту Нелю Петрiвну.
ВIСIМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Затвердження умов договорiв, що укладатимуться
з членами та Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами та Головою Наглядової ради.
Прийнятi рiшення по вiсiмнадцятому питанню порядку денного:
1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться
з членами та Головою Наглядової ради Товариства.

2. Встановити розмiр винагороди Головi Наглядової ради — 75% посадового окладу Голови
Правлiння Товариства, кожному члену Наглядової
ради Товариства у розмiрi 60% посадового окладу
Голови Правлiння Товариства на мiсяць.
3. Обрати Голову Правлiння Товариства особою,
яка уповноважується на пiдписання договорiв з
членами та Головою Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради
Товариства в межах рiчного обсягу оплати
дiяльностi Голови та членiв Наглядової ради.
6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось, про це зазначається
За результатами звітного За результатами періоду,
періоду
що передував звітному
за прости- за привілеза
за привілейоми акціями йованими
простими ваними акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
дивідендів, грн
Нараховані
дивіденди на одну
акцію, грн
Сума виплачених
46 705
469 602
дивідендів, грн
Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
01.01.201401.01.2013дивідендів
31.12.2014
31.12.2013
Опис
В 2014 році дивіденди не нараховувались. Виплачувались
дивіденди за попередні роки
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
2014
2013
Усього активів
3 201 160
3 297 746
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2 606 472
2 715 930
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
42 802
19 462
Сумарна дебіторська заборгованість
233 050
182 922
Грошові кошти та їх еквіваленти
55 734
96 593
Власний капітал
2 439 766
2 452 707
Статутний капітал
52 044
52 044
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
2 375 896
2 390 202
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
438 512
468 301
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,01374
0,00113
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну -0,01374
0,00113
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1040875600 1040875600
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
протягом звітного перістатутного капіталу
оду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
паперів власних випусків протягом періоду
Голова Правління
ПАТ «Київобленерго»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «М-СЕРВІС»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- СТВО «М-СЕРВІС», 33104103,
ня, міжміський код та телефон
бул. Лесi Українки,26, м. Київ,
емітента
Печерський, 01133, Україна,
044-285-55-47
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Поливяний І.О.

2. Дата розкриття повного тексту
29.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www. 33104103.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правління 	Апостолюк І.В.
29.04.2015р
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Приватне акцiонерне товариство «Фірма «ХОЗІМПЕКС»

Річна інформація ПрАТ «Фірма «ХОЗІМПЕКС» за 2014 р.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Фірма «ХОЗІМПЕКС», код 01552782, 02660, м.Київ, вул. Бутлерова, 6, тел. (044) 5014358
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії — 27.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська
фірма «Імона-Аудит», код 23500277
5. Інформація про загальні збори
Проведено чергові річні загальні збори. Дата проведення — 22.04.2014
Порядок денний:
1.Про обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
2.Про обрання лiчильної комiсiї.
3.Про затвердження регламенту загальних зборiв.
4.Про затвердження порядку подачi пропозицiй для голосування.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Правлiння Товариства за 2013 рiк.
6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк.
7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк.
8.Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк (рiчного звiту та балансу).
9.Про затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за
2013 рiк.
10.Про дострокове вiдкликання Голови Правлiння та членiв Правлiння
Товариства.
11.Про дострокове розiрвання контрактiв вiд iменi Товариства з Головою Правлiння та членами Правлiння Товариства.
12.Про обрання Голови Правлiння та членiв Правлiння Товариства.
13.Про затвердження умов контрактiв та укладання контрактiв вiд iменi
Товариства з Головою Правлiння та членами Правлiння Товариства.
14.Про обрання Голови та члена Наглядової Ради Товариства.
15.Про укладання нових Строкових трудових договорiв про роботу за
сумiсництвом з Головою та членом Наглядової Ради Товариства та затвердження кошторису на оплату працi посадових осiб Товариства.
16.Про обрання Ревiзора Товариства.
17.Про укладення нового Строкового трудового договору про роботу за
сумiсництвом з Ревiзором Товариства та затвердження кошторису на оплату працi посадових осiб Товариства.
18.Про затвердження протоколiв Наглядової Ради Товариства.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного — вiдсутнi.
6. Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами періоду,
звітного періоду
що передував звітному
за
за привілеза
за привіпростими йованими простими лейованиакціями
акціями
акціями ми акціями
Сума нарахованих
0
0
213500,00
0
дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на
0
0
0,31
0
одну акцію, грн

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОемітента, код за ЄДРПОУ,
ВАРИСТВО «IНЖЕНЕРНИЙ
місцезнаходження, міжміський
ЦЕНТР «ТРАНСЗВУК», 13878336,
код та телефон емітента
65014 Одеська область Приморський
м.Одеса
провулок
Нахiмова,
6,
0487280102
2. Дата розкриття повного
27.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.transzvuk.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Сума виплачених
0
0
275709,53
0
дивідендів, грн
Дата складення переліку
23.04.2014
осіб, які мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
22.10.2014
Опис
22 квітня 2014 року на Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фірма «ХОЗІМПЕКС» було прийнято рішення прибуток Товариства, що складає 213 500,00 (двісті тринадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок) направити на
виплату дивідендів, які виплатити акціонерам пропорційно до загальної вартості, належних їм акцій, протягом шести місяців з дня
прийняття рішення про виплату дивідендів Річними Загальними
Зборами акціонерів, а саме до 22 жовтня 2014 року.Відповідно до
Протоколу № 26/02/2014 Наглядової ради Товариства від «26»
лютого 2014 року та на підставі п. 7.3.5. Статуту Товариства Наглядовою радою Товариства встановлено дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів — 23.04.2014
року.Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами Товариства на дату складення переліку осіб, які мають право
на отримання дивідендів, а саме на 23.04.2014 року. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше
дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.Товариство в особі
Голови Правління за поданням Наглядової Ради, персонально повідомить осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату,
розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом відправлення простих поштових письмових повідомлень або особистого ознайомлення з повідомленням під розпис. У разі реєстрації акцій на ім’я
номінального утримувача повідомлення надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.Дивіденди будуть виплачуватися, як
шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок акціонера так і з каси підприємства, за вибором акціонера, який про це
повідомить Товариство, шляхом направлення до Голови Правління письмової заяви, протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з
дня прийняття відповідного рішення Річними Загальними зборами
акціонерів про виплату дивідендів. У заяві має міститися інформація про спосіб виплати коштів, а при безготівковому перерахуванню номер поточного рахунку та реквізити банку.
Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта
малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
11306
11483
Основні засоби (за залишковою вартістю)
9587
9386
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Виробничі запаси
39
33
Сумарна дебіторська заборгованість
1267
1654
Грошові кошти та їх еквіваленти
78
87
Власний капітал
6920
6835
Статутний капітал
700
700
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
2596
2510
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
4386
4648
Чистий прибуток (збиток)
299
214

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Товариство з додаткоемітента, код за ЄДРПОУ,
вою вiдповiдальнiстю
місцезнаходження, міжміський
«ОДЕСАЕЛЕКТРОМАШ»,
код та телефон емітента
01882580, 65026 Одеська область д/н
м.Одеса вул. Приморська, 27,
048 723-42-83
2. Дата розкриття повного
27.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
https://sites.google.com/site/odelmash/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ»
Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне
товариство «Науково-виробниче підприємство «Радій», код за ЄДРПОУ
14312430, вул. Героїв Сталінграда, буд. 29, м.Кіровоград, Кіровський,
Кiровоградська область, 25009, Україна, (0522) 37-30-20, 55-53-96.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.radiy.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Аналітик-Аудит», код за ЄДРПОУ 31008476.
5. Інформація про загальні збори:
5.1. Річні загальні збори акціонерів відбулися 25.04.2014 року. Кворум зборів:76,81%. Порядок денний був сформований Наглядовою радою. Пропозиції до переліку питань порядку денного від акціонерів та їх
представників не надходили.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Припинення повноважень лічильної комісії та обрання нового
складу лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Дирекції товариства про господарську діяльність за 2013 рік та
основні напрямки роботи на 2014рік.
4.Звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період та висновки по
річному звіту та балансу за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний період.
6.Затвердження річної фінансової звітності, розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2013 рік.
7. Припинення повноважень членів наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується для підписання договорів з ними.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
товариством протягом року.
11. Внесення змін до Статуту.
За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті такі
рішення:
1.Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраної загальними зборами акціонерів 15 квітня 2011 року протокол № 23. Обрати
лічильну комісію у складі семі осіб: Бондаренко Л.Г., Ковтун К.Ю.,
Лук’яненко Д.О., Настояща І.О., Рискова С.М., Трут О.В., Юрченко М.Г.
строком на 3 роки.
2. Порядок розгляду питань порядку денного затвердити.
3. Затвердити звіт Дирекції про господарську діяльність Товариства в
2013 році та напрямки роботи Товариства на 2014 рік.
4. Затвердити звіт про роботу ревізійної комісії та висновки ревізійної
комісії про достовірність фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради про роботу за звітний період.
6. Затвердити показники фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
Збитки від господарської діяльності Товариства за 2013 рік в сумі
2026000 грн. покрити за рахунок прибутків від господарської діяльності
за 2014 рік та подальші роки. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати.
7. Припинити повноваження членів наглядової ради, обраних 15 квітня 2011 року: Бахмач Є.С., Бахмач Н.В., Заніздра В.В., Мошнягул В.В.,
акціонер — юридична особа ПАТ «Кіровоградграніт» з 25 квітня
2014 року.
8. Обрати строком на три роки до складу наглядової ради наступних
осіб: Бахмача Євгенія Степановича, Бахмач Наталю Володимирівну,
Мошнягула Всеволода Васильович, Радіонову Тетяну Анатоліївну,
Скрипніченка Анатолія Івановича, Юридичну особу — акціонера ПАТ
«Кіровоградграніт».
9.Укласти з членами наглядової ради (фізичним особами) трудові договори, встановивши оплату праці в розмірі не нижче мінімальної заробітної плати на термін повноважень, уповноважити генерального директора на підписання трудових договорів з членами наглядової ради
(фізичними особами), у відповідальності до вимог чинного законодавства про працю.
10.Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше, як одного
року (з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціоне-
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рів від 25.04.2014р), а саме: договорів купівлі — продажу, поставки, найму (оренди), підряду, субпідряду, застави, про надання послуг, доручення, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, банківського
вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науководослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична вартість правочинів не повинна перевищувати дев’ятсот мільйонів грн.
Уповноважити Наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 25.04.2014
року, приймати рішення щодо укладання вище зазначених значних правочинів.
11. Зміни до Статуту Товариства не вносити.
5.2. Позачергові загальні збори акціонерів відбулися 03.10.2014 року
(за ініціативою Наглядової ради). Кворум зборів: 76,77%. Порядок денний був сформований Наглядовою радою. Пропозиції до переліку питань порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів.
2. Прийняття рішення про створення філії Товариства.
3. Затвердження Положення про філію.
4. Обрання директора філії.
5. Внесення змін до Статуту Товариства.
За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті такі
рішення:
1. Порядок розгляду питань порядку денного та регламент затвердити.
2. Створити відокремлений структурний підрозділ з назвою — Угорська Філія Публічного акціонерного товариства «Науково- виробниче
підприємство «Радій». Визначити місцезнаходження Угорської Філії Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємст
во»Радій за адресою: Угорщина, місто Будапешт.
З. Затвердити Положення про Угорську Філію Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій». Доручити голові загальних зборів підписати Положення про Угорську філію Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємства «Радій».
4. Обрати директором Угорської Філії Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» Бегун Аліну Петрівну.
5. Затвердити та внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів — акціонера Товариства Заніздру В.В. та секретаря загальних зборів — уповноважену особу акціонера Товариства Замедянську Н.М., на
підписання змін до Статуту. Доручити генеральному директору Сіорі О.А. здійснити дії по державній реєстрації змін до Статуту.
6. Інформація про дивіденди. За результатами періоду, що передував звітному, та результатами звітного періоду дивіденди не нараховувалися і не виплачувалися.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
емітента (тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
360811
443201
Основні засоби (за залишковою вартістю)
64249
45517
Довгострокові фінансові інвестиції
12205
12111
Запаси
72401
89088
Сумарна дебіторська заборгованість
92579
224244
Грошові кошти та їх еквіваленти
105477
53936
Власний капітал
78800
73108
Статутний капітал
29610
29610
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1218
-4474
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
234189
234192
Поточні зобов’язання і забезпечення
47822
135901
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
1,01
-0,36
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
1,01
-0,36
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
5640000 5640000
Цінні папери власних
загальна номіналь0
0
випусків, викуплені
на вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

№81, 29 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Запорiжтрансформатор»
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменуван- Публiчне акцiонерне товариство «Запорiжтранс
ня емітента, код за
форматор», 00213428, Запорізька обл., 69600,
ЄДРПОУ, місцезнахо- м. Запорiжжя, Днiпропетровське шосе, 3,
дження, міжміський
(061)270-32-48,
код та телефон
емітента
2. Дата розкриття
30.04.2015
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
www.ztr.com.ua
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на
якій розміщено
регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
за ЄДРПОУ аудитор«АЛЬЯНСАУДИТ», 34829687
ської фірми (П. І. Б.
аудитора — фізичної
особи — підприємця),
якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
25.02.2014 за рішенням Наглядової ради проведено
загальні збори (розділ чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товариства.
заповнюється
Перелiк питань, що розглядались на Загальних
у випадку, якщо
зборах:
емітент — акціонерне 1) прийняття рiшення про обрання складу та членiв
товариство)
лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень.
2) розгляд звiту генерального директора товариства
за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора товариства.
3) розгляд звiту наглядової ради про свою
дiяльнiсть та загальний стан товариства у
2013 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради товариства.
4) розгляд звiту та затвердження висновкiв
ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної
комiсiї товариства.
5) прийняття рiшення про затвердження рiчного
звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за
2013 рiк.
6) прийняття рiшення про затвердження основних
напрямкiв дiяльностi i планiв товариства на 2014 рiк.
7) прийняття рiшення про розподiл прибутку за
пiдсумками господарської дiяльностi товариства у
2013 роцi та затвердження розмiру рiчних
дивiдендiв.
8) прийняття рiшення про попереднє схвалення
значних правочинiв.
9) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради товариства.
10) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї товариства.
11) прийняття рiшення про змiну кiлькiсного складу органiв управлiння товариства.
12) прийняття рiшення про затвердження нової
редакцiї статуту товариства та визначення осiб,
яким надаються повноваження пiдписати нову
редакцiю статуту вiд iменi товариства.
13) прийняття рiшення про затвердження нової
редакцiї положення «про загальнi збори акцiонерiв
публiчного акцiонерного товариства «запорiж
трансформатор» та визначення осiб, яким надаються повноваження пiдписати нову редакцiю положення «про загальнi збори акцiонерiв публiчного
акцiонерного товариства «запорiжтрансформа
тор» вiд iменi товариства.
14) прийняття рiшення про затвердження нової
редакцiї положення «про наглядову раду публiчного
акцiонерного товариства «запорiжтрансформатор»
та визначення осiб, яким надаються повноваження
пiдписати нову редакцiю положення «про наглядову раду публiчного акцiонерного товариства
«запорiжтрансформатор» вiд iменi товариства.

15) прийняття рiшення про затвердження нової
редакцiї положення «про ревiзiйну комiсiю
публiчного акцiонерного товариства «запорiж
трансформатор» та визначення осiб, яким надаються повноваження пiдписати нову редакцiю положення «про ревiзiйну комiсiю публiчного
акцiонерного товариства «запорiжтрансформа
тор» вiд iменi товариства.
16) прийняття рiшення про обрання членiв наглядової ради товариства.
17) прийняття рiшення про затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться
з членами наглядової ради товариства та встановлення розмiру їх винагороди.
18) прийняття рiшення про обрання членiв
ревiзiйної комiсiї товариства.
19) прийняття рiшення про затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться
з членами ревiзiйної комiсiї товариства та встановлення розмiру їх винагороди.
20) прийняття рiшення про обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльноправових договорiв з членами наглядової ради та
ревiзiйної комiсiї вiд iменi товариства.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Задано Лiмiтед, Трегорi
Холдiнгз Лiмiтед, Каратано Лiмiтед, Енерджи
Стандард Iндастрiз Лiмiтед, Енерджи Груп С.А.,
Артамаре Лiмiтед, Азiдано Лiмiтед.
Результати розгляду питань порядку денного:
1) з першого питання порядку денного:обрати
склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 11 осiб. до складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб: бойко с.в., новоторов о.л., лагодюк є.с., слободанюк о.м., куликова л.о., авраменко г.м., яцюк i.г.,
гладких м.м., бiланюк л.м., абакумова е.i., тихоновська а.о. припинити повноваження членiв
лiчильної комiсiї з моменту завершення зборiв.
2) з другого питання порядку денного:прийняти до
вiдома звiт генерального директора товариства
за 2013 рiк. роботу генерального директора товариства у 2013 роцi визнати задовiльною та такою,
що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам товариства, а також iнтересам товариства в цiлому.
3) з третього питання порядку денного:прийняти
до вiдома звiт наглядової ради про свою дiяльнiсть
та загальний стан товариства у 2013 роцi. роботу
наглядової ради у 2013 роцi визнати задовiльною
та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам
товариства, а також iнтересам товариства та
акцiонерiв в цiлому.
4) з четвертого питання порядку денного:прийняти
до вiдома звiт та затвердити висновки ревiзiйної
комiсiї товариства за 2013 рiк. роботу ревiзiйної
комiсiї товариства у 2013 роцi визнати задовiльною.
5) з п’ятого питання порядку денного:затвердити
рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) товариства
за 2013 рiк.
6) з шостого питання порядку денного:затвердити
основнi напрямки дiяльностi i плани товариства
на 2014 рiк.
7) з сьомого питання порядку денного:прибуток,
отриманий товариством за пiдсумками господарської
дiяльностi в 2013 роцi, залишити нерозподiленим.
8) з восьмого питання порядку денного:згiдно частини 3 статтi 70 закону україни «про акцiонернi
товариства», схвалити вчинення товариством
значних правочинiв протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, на наступних
умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв — не бiльше еквiваленту 300
(триста) мiльйонiв доларiв сша на дату вчинення
правочину; характер правочинiв — правочини,
предметом яких є надання поруки банкiвським
установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення кредитiв, позик, передання майна товариства в iпотеку, заставу.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Надати наглядовiй радi товариства повноваження
щодо прийняття рiшень про вчинення значних
правочинiв згiдно умов, затверджених цим
рiшенням, а також про визначення (погодження)
будь-яких iнших умов значних правочинiв (в тому
числi їх вартiсть), що будуть вчинятись товариством
вiдповiдно до умов цього рiшення. Надати
наглядовiй радi товариства повноваження щодо
прийняття рiшень про визначення посадової особи,
на яку буде покладено обов’язок щодо пiдписання
та укладення вищезазначених правочинiв.
9) з дев’ятого питання порядку денного: припинити повноваження всiх членiв наглядової ради товариства.
10) з десятого питання порядку денного:припинити
повноваження всiх членiв ревiзiйної комiсiї товариства.
11) з одинадцятого питання порядку денного:
кiлькiсний склад наглядової ради та ревiзiйної
комiсiї товариства не змiнювати.
12) з дванадцятого питання порядку денного: затвердити нову (дванадцяту) редакцiю статуту
публiчного акцiонерного товариства «запорiжтранс
форматор». визначити романенко миколу володимировича — секретаря зборiв та агеєнко валерiя
валентиновича — голову зборiв особами, яким надаються повноваження пiдписати нову (дванадцяту) редакцiю статуту вiд iменi товариства.
13) з тринадцятого питання порядку денного: затвердити нову редакцiю положення «про загальнi
збори акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «запорiжтрансформатор». визначити романенко миколу володимировича — секретаря
зборiв та агеєнко валерiя валентиновича — голову зборiв особами, яким надаються повноваження пiдписати нову редакцiю положення «про
загальнi збори акцiонерiв публiчного акцiонерного
товариства «запорiжтрансформатор».
14) з чотирнадцятого питання порядку денного:
затвердити нову редакцiю положення «про наглядову раду публiчного акцiонерного товариства
«запорiжтрансформатор». визначити романенко
миколу володимировича — секретаря зборiв та
агеєнко валерiя валентиновича — голову зборiв
особами,
яким
надаються
повноваження
пiдписати нову редакцiю положення «про наглядову раду публiчного акцiонерного товариства
«запорiжтрансформатор».
15) з п'ятнадцятого питання порядку денного: затвердити нову редакцiю положення «про ревiзiйну комiсiю
публiчного акцiонерного товариства «запорiжтранс
форматор». визначити романенко миколу володимировича — секретаря зборiв та агеєнко валерiя валентиновича — голову зборiв особами, яким надаються
повноваження пiдписати нову редакцiю положення
«про ревiзiйну комiсiю публiчного акцiонерного товариства «запорiжтрансформатор».
16) з шiстнадцятого питання порядку денного:
перелiк кандидатiв до складу наглядової ради товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв
акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до
складу наглядової ради товариства: Компанiя
Zadano Limited, Компанiя Tregory Holdings Limited,
Компанiя Karatano Limited, Компанiя Energy
Standard Industries Limited, Компанiя Azidano
Limited.

Вiдповiдно до абзацу 3 статтi 42 закону україни
«про акцiонернi товариства» зазначенi вище особи вважаються обраними до складу наглядової
ради товариства, таким чином наглядова рада товариства є сформованою, оскiльки обрано її повний склад.
17) з сiмнадцятого питання порядку денного:з атвердити умови цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з членами наглядової ради товариства.
18)
з
вiсiмнадцятого
питання
порядку
денного:перелiк кандидатiв до складу ревiзiйної
комiсiї товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть
голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до складу ревiзiйної комiсiї товариства: 1.турiй
олена василiвна, 2.шевченко юрiй михайлович,
3.линда свiтлана iванiвна. Вiдповiдно до абзацу 3
статтi 42 закону україни «про акцiонернi товариства» зазначенi вище особи вважаються обраними до складу ревiзiйної комiсiї товариства, таким
чином ревiзiйна комiсiя товариства є сформованою, оскiльки обрано її повний склад.
19) з дев'ятнадцятого питання порядку денного:
затвердити умови цивiльно-правових договорiв,
що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї
товариства.
20) з двадцятого питання порядку денного:обрати
генерального директора товариства клейнера i.с.
особою, яка уповноважується на пiдписання
цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради та ревiзiйної комiсiї вiд iменi товариства.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
3622264
3563315
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1018460
793474
Довгострокові фінансові інвестиції
1325914
1264242
Запаси
235248
362073
Сумарна дебіторська заборгованість
904919
997955
Грошові кошти та їх еквіваленти
96394
79981
Власний капітал
1700450
368922
Статутний капітал
22103
22103
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-2203110
41330
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
144473
104965
Поточні зобов’язання і забезпечення
5178241
3089428
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(1.0326)
0.1489
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
(1.0326)
0.1489
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2210250000 2210250000
Цінні папери власних
загальна номіналь0
0
випусків, викуплені
на вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
2
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Генеральний директор

І.С. Клейнер

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІЗИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2014 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство «Лізинг
емітента, код за ЄДРПОУ,
інформаційних технологій», код ЄДРПОУ
місцезнаходження,
33149830; 04205, м. Київ,
міжміський код та телефон пр-т Оболонський, 28; 0503576510.
емітента
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2. Дата розкриття повного
30 квітня 2015 року
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://www.leaseit.com.ua/corp/investors/
Інтернет, на якій розміщено results.html
регулярну річну
інформацію
Виконуючий обов’язки Генерального директора

Фрідман Д. А.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство “Київпроект”
Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменуван- Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект",
ня емітента, код за
04012780 м. Київ , 01030, Київ, вул. Б. ХмельницьЄДРПОУ, місцезнахо- кого, 16-22 044-234-05-20,
дження, міжміський
код та телефон
емітента
2. Дата розкриття
29.04.2015
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
www.kyivproekt.com.ua
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на
якій розміщено
регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код ТОВ "Аудиторська фiрма "Таiр-Аудит", 37589848
за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора — фізичної
особи — підприємця),
якою проведений
аудит фінансової
звітності
5. Інформація про
Дата проведення зборів: 06 серпня 2014 р.
загальні збори (розділ Вид зборів: Позачергові Загальні збори акціонерів
заповнюється
скликані згідно з рішенням Наглядової ради.
у випадку, якщо
Кворум: 86,4048% голосуючих акцій з усіх питань
емітент — акціонерне порядку денного
товариство)
збори є правомочними
Порядок денний розглянуто:
1. Про призначення Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Про утворення Лічильної комісії та формування
її складу.
3. Про ситуацію, що склалася у 2013 році з приводу незаконної зміни керівництва Товариства.
4. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
5. Про затвердження Положення про Наглядову
раду Товариства
6. Про затвердження Положення про Правління
Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про розгляд, схвалення чи скасування деяких
рішень, прийнятих Правлінням та/чи Наглядовою
Радою Товариства.
Прийняті рішення з усіх питань порядку денного
(крім пит. 6), в т.ч.:
1. Обрано Голову та Секретаря Загальних зборів.
2. Створено Лічильну комісію Товариства у складі
5-ти осіб та обрано її членів.
3. Надано доручення виконавчому органу вжити
заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у протиправному захопленні
ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» в 2013 році
4. Затверджено Статут Товариства в новій редакції
та надано доручення відповідним посадовим особам здійснити необхідні дії щодо реєстрації статуту в установленому законодавством порядку.
5. Затверджено положення про Наглядову раду Товариства
6. Рішення не прийнято.
7. Припинено повноваження членів Наглядової
ради Товариства (Марченка В.М., Мануйленка М.І.,
ТОВ «КУА «ІНТЕР КЕПІТАЛ ГРУП», ЗАТ «АСК
«РОКАДА», ТОВ «СТАЛЬКОН М».
7. Обрано членів Наглядової ради Товариства
(Устименка Б.М., Захарова Т.Є., Мошківського В.Є.,
Добровову С.К., Попова О.Є.).
8. Надано доручення Наглядовій раді та виконавчому органу вивчити питання подачі позовів до судових органів щодо дійсності рішень Наглядової ради
та рішень Правління, прийнятих в 2013-2014 рр.

Дата проведення зборів: 15 вересня 2014 р.
Вид зборів: Позачергові Загальні збори акціонерів.
Збори скликані згідно з рішенням Наглядової ради
Товариства.
Кворум: 82,8971% голосуючих акцій з усіх питань
порядку денного
збори є правомочними
Порядок денний розглянуто:
1. Про утворення Лічильної комісії та формування
її складу.
2. Про призначення Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції.
4. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.
5. Про затвердження Положення про Наглядову
раду Товариства у новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
7. Про припинення повноважень Директора Товариства.
8. Про обрання Директора Товариства.
9. Про припинення повноважень Членів Ревізійної
комісії.
10. Про обрання Членів Ревізійної комісії.
11. Про затвердження річного звіту Товариства за
2012 рік.
12. Про затвердження річного звіту Товариства за
2013 рік.
13. Про ситуацію, що склалася у 2013 році з приводу незаконної зміни керівництва Товариства.
Прийняті рішення з усіх питань порядку денного
(крім пит. 7, 12), в т.ч.:
1. Створити Лічильну комісію Товариства у складі
3-х осіб та призначено її членів.
2. Призначити Голову та Секретаря Загальних зборів
3. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції
4. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.
5. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції
6. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції
7. Рішення не прийнято
8. Обрати Директора Товариства (Підгайного Я.М.).
9. Припинити повноваження Членів Ревізійної комісії Товариства
10. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства —
три юридичні особи.
11. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік
12. Рішення не прийнято.
13. Надати доручення виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у протиправному
захопленні ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» в 2013 році
Дата проведення зборів: 22 жовтня 2014 р.
Вид зборів: Позачергові Загальні збори акціонерів
скликані на вимогу акціонера згідно з його рішенням.
Кворум: 90,2078% голосуючих акцій з усіх питань
порядку денного
збори є правомочними
Порядок денний розглянуто:
1. Про утворення Лічильної комісії та формування
її складу.
2. Про призначення Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції.
4. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.
5. Про затвердження Положення про Наглядову
раду Товариства у новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
7. Про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання Членів Наглядової ради Товариства.
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9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради
Товариства та визначення розміру їх винагороди, а
також надання повноважень на підписання цих договорів виконавчому органу Товариства.
10. Про припинення повноважень Директора Товариства.
11. Про обрання Директора Товариства.
12. Про припинення повноважень Членів Ревізійної комісії.
13. Про обрання Членів Ревізійної комісії.
14. Про затвердження річного звіту Товариства за
2012 рік.
15. Про затвердження річного звіту Товариства за
2013 рік.
16. Про ситуацію, що склалася у 2013 році з приводу незаконної зміни керівництва Товариства.
Прийняті рішення з усіх питань порядку денного,
крім (пит. 10, 15), в т.ч.:
1. Створити Лічильну комісію Товариства у складі
3-х осіб
2. Призначити Голову та Секретаря Загальних зборів
3. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
4. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.
5. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
6. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
7. Припинити повноваження членів Наглядової
ради Товариства.
8. Обрати членів Наглядової ради Товариства (Доброву С.К., Устименка Б.М., Мошківського В.Є.).
9. Затвердити умови цивільно-правових договорів
(контрактів) з Членами Наглядової ради Товариства
10. Рішення не прийнято.
11. Обрати Директора Товариства (Підгайного
Я.М.).
12. Припинити повноваження Членів Ревізійної комісії Товариства (юридичних осіб, обраних зборами від 15.09.2014).
13. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства
(Захарова Т.Є., Зінченка О.В., Кизименка С.А.).
14. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік
15. Рішення не прийнято.
16. Надати доручення виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у протиправному
захопленні ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» в 2013 році
Дата проведення зборів: 25 грудня 2014 р.
Вид зборів: Позачергові Загальні збори акціонерів
скликані згідно з рішенням Наглядової ради.
Кворум: 94,471% голосуючих акцій з усіх питань
порядку денного
збори є правомочними
Порядок денний зборів розглянуто:
1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Про призначення Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання Членів Наглядової ради Товариства.

5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради
Товариства та визначення розміру їх винагороди, а
також надання повноважень на підписання цих договорів виконавчому органу Товариства. 6. Про
припинення повноважень Членів Ревізійної комісії.
7. Про обрання Членів Ревізійної комісії.
8. Про викуп Товариством розміщених ним акцій.
9. Про затвердження порядку викупу акцій, що викуповуються Товариством.
10. Про затвердження строку викупу акцій Товариства.
11. Про затвердження ціни викупу акцій Товариства.
12. Про затвердження дій Товариства щодо викуплених ним акцій.
Прийняті рішення з усіх питань порядку денного
(крім пит. 8-12), в т.ч. :
1. Створити Лічильну комісію Товариства та сформувати її у складі 3-х осіб
2. Призначити Голову та Секретаря Загальних зборів
3. Припинити повноваження членів Наглядової
ради Товариства (обраних зборами від 22.10.2014).
4. Обрати членів Наглядової ради Товариства (Доброва С.К., Попов О.Є., Луценко І.М.).
5. Затвердити умови цивільно-правових договорів
(контрактів) з Членами Наглядової ради Товариства.
6. Припинити повноваження Членів Ревізійної комісії Товариства (обраних зборами від 22.10.2014).
7. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства
(Галкіна З.М., Вербіна Т.П., Нікшич О.А.).
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Перілд
звітний попередній
Усього активів
67758
50800
Основні засоби (за залишковою вартістю)
16273
18317
Довгострокові фінансові інвестиції
25899
999
Запаси
540
252
Сумарна дебіторська заборгованість
20953
26012
Грошові кошти та їх еквіваленти
1015
2983
Власний капітал
62066
47127
Статутний капітал
12215
12215
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
2283
1521
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
961
Поточні зобов'язання і забезпечення
5692
2712
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0.02
-1.83
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.02
-1.83
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
6107456
6107456
загальна номінальна
Цінні папери власних
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду
Директор
М.П.

(підпис)

Воробйов М.О.
28.04.2015
(дата)

Приватне Акціонерне Товариство “Індастріал Медіа Нетворк”

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих)акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, Приватне Акціонерне Товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- "Індастріал Медіа Нетворк", 33056474,
ня, міжміський код та телефон
пр-т Героїв Сталінграда, 27, м.Київ,
емітента
Оболонський р-н, 04210,
(044)428-9850
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2. Дата розкриття повного тексту 20.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://ipnet.ua/2014/zvit_dkcpfr_2014_
нет, на якій розміщено регулярну ipnet.ua.html
річну інформацію
Генеральний директор
ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» 	Грищук Д.М.
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Приватне акцiонерне товариство «СУМИСОРТНАСIННЄОВОЧ»
Річна інформація емітента
Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Приватне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «СУМИСОРТНАСIННЄОВОЧ»,
міжміський код та телефон емітента 00388990
Сумська , Ковпакiвський, 40022,
м. Суми, Троїцька, 8 Б (0542) 25-70-28,
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2014
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Sumysno.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Приватне пiдприємство аудиторська
аудиторської фірми
фiрма «Альфа-Аудит», 31312205
5. Інформація про загальні збори
Перелiк питань,
що розглядалися на загальних зборах
24.04.2014 року (Кворум 85,21%):
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї
загальних зборiв акцiонерiв та прийняття рiшення про припинення їх
повноважень.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3.Затвердження порядку ведення
(регламенту)
загальних
зборiв
акцiонерiв.
4.Звiт Генерального директора про
результати дiяльностi за 2013 рiк та
визначення основних напрямкiв
дiяльностi на 2014 рiк, затвердження звiту та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту.
5.Звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2013 рiк, затвердження звiту та прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту.
6.Звiт Ревiзора про результати
дiяльностi за 2013 рiк, затвердження звiту та прийняття рiшення за
наслiд- ками розгляду звiту.
7.Затвердження рiчного звiту, балансу та результатiв фiнансовогосподарської дiяльностi товариства
за 2013 рiк .
8.Про
затвердження
порядку
розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку
(дивiден- тiв), визначення порядку
покриття збиткiв Товариства за
пiдсумками роботи за 2013 рiк.
9.Обрання членiв Наглядової Ради
Товариства в зв»язку iз закiнченням
термiну повноважень попередньо- го
складу. Затвердження умов цивiльноправових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
Обрання особи, уповноваженої на
пiдписання договорiв з ними.
10.Обрання Ревiзора Товариства в
зв»язку iз закiнченням термiну повноважень попереднього складу.
Затвердження
умов
цивiльноправового договору, що укладатиметься з Ревiзором. Обрання особи,
уповноваженої на пiдписання договору з Ревiзором.
11.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв,
якi можуть вчинятися Товариством
протягом не бiльше одного року з
моменту проведення загальних
зборiв, визначення характеру i граничної вартостi таких угод та особи,
уповноваженої на їх пiдписання.
Результати розгляду питань порядку денного:

Перелiк питань,
що розглядалися на загальних зборах
24.04.2015 року (Кворум 85,21%):
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення чергових Загальних
Зборiв акцiонерiв Товариства:
1.1 Обрання членiв лiчильної комiсiї
чергових Загальних Зборiв акцiонерiв
Товариства та прийняття рiшення
про припинення їх повноважень;
1.2. Обрання Голови та Секретаря
чергових Загальних Зборiв акцiонерiв
Товариства;
1.3. Затвердження порядку ведення
(регламенту) чергових Загальних
Зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Генерального директора , звiту Наглядової ради та звiту
Ревiзора Товариства:
2.1. Звiт Генерального директора про
результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства у 2014 роцi,
визначення основних напрямкiв
дiяльностi на 2015 рiк, затвердження
звiту черговими Загальними Зборами акцiонерiв Товариства;
2.2. Звiт та висновки Ревiзора за результатами фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства у 2014 роцi та
затвердження звiту i висновкiв
Ревiзора за результатами фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства
у 2014 роцi;
2.3. Звiт Наглядової ради за результатами
фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства у 2014 роцi та
затвердження звiту Наглядової ради
за
результатами
фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства
у 2014 роцi.
2.4.Затвердження рiчного звiту, балансу та результатiв фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства
у 2014 роцi;
2.5. Затвердження порядку розподiлу
прибутку, строку та порядку виплати
частки прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв Товариства за результатами фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства
у 2014 роцi.
3. Прийняття рiшення про попереднє
схвалення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з моменту проведення загальних зборiв,
визначення характеру i граничної
вартостi таких угод та особи, уповноваженої на їх пiдписання.
Результати розгляду питань порядку
денного:

1. Затвердити обрання членiв 1.1. Затвердити обрання членiв
лiчильної комiсiї.
лiчильної комiсiї чергових Загальних
2. Затвердити обрання голови та се- Зборiв акцiонерiв Товариства та
кретаря зборiв.
рiшення про припинення їх повнова3. Затвердити порядок ведення (ре- жень;
гламент) загальних зборiв акцiонерiв. 1.2. Затвердити обрання Голови та
4. Затвердити звiт Генерального ди- Секретаря
чергових
Загальних
ректора про результати дiяльностi Зборiв акцiонерiв Товариства;
за 2013 рiк та затвердити основнi 1.3. Затвердити порядок ведення
напрямки дiяльностi на 2014 рiк.
(регламент) чергових Загальних
5. Затвердити звiт Наглядової ради Зборiв акцiонерiв Товариства.
про результати дiяльностi за 2013 рiк. 2.1. Затвердити Звiт Генерального
6. Затвердити звiт та висновки директора про результати фiнансовоРевiзора про результати дiяльностi господарської дiяльностi Товариства
за 2013 рiк.
у 2014 роцi та основнi напрямки
7. Затвердити рiчний звiт, баланс та дiяльностi на 2015 рiк;
результати фiнансово-господарської 2.2. Затвердити Звiт та висновки
дiяльностi Товариства за 2013р.
Ревiзора за результатами фiнансово8. Затвердити порядок покриття господарської дiяльностi Товариства
збиткiв Товариства за пiдсумками у 2014 роцii;
роботи за 2013 рiк. Затвердити рі- 2.3. Затвердити Звiт Наглядової ради
шення не нараховувати дивіденти в за
результатами
фiнансовозв»язку із збитками.
господарської дiяльностi Товариства
9. Обрати Наглядову раду термiном у 2014 роцi;
на 3 роки у кiлькостi 3-х осiб : Верни- 2.4. Затвердити рiчний звiт, баланс
дуб Т.Л., Лопатченко С.П., Приватне та
результати
фiнансовопiдприємство «Продагро системи». господарської дiяльностi Товариства
Затвердили умови цивiльно-правових у 2014 роцi;
договорiв, що укладатимуться з чле- 2.5. Затвердити порядок покриття
нами Наглядової ради. Уповноважи- збиткiв Товариства за результатами
ли Генерального директора на фiнансово-господарської дiяльностi
пiдписання вiдповiдних договорiв з Товариства у 2014 роцi.
членами Наглядової ради.
2.5.1. Затвердити рішення не нара10. Обрати Ревiзора Товариства ховувати дивіденти в зв»язку із збиттермiном на 3 роки: Карманова Л.М. ками.
Затвердили умови цивiльно-правового 3.Затвердити рiшення про попереднє
договору, що укладатиметься з схвалення значних правочинiв, якi
Ревiзором. Уповноважили Генераль- можуть вчинятися Товариством проного директора на пiдписання тягом не бiльше одного року з мовiдповiдного договорув з Ревiзором. менту проведення загальних зборiв,
11. Прийняли рiшення про попереднє затвердити характер i граничну
схвалення значних правочинiв: отри- вартiсть таких угод та особу, уповномання кредиту пiд заставу власного важену на їх пiдписання.
майна та продаж: майнового комплек- Причини, чому загальнi збори не
су
за
адресою
м.
Суми, вiдбулися: Загальнi збори проведено
вул. Бiлопiльський шлях, 55, та офiсу згiдно регламенту..
за адресою м. Суми, вул. Троїцька, 8 Б.
Затвердили характер i граничну
вартiсть таких угод. Уповноважили Генерального директора на пiдписання
вiдповiдних договорiв та угод.
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень лiчильної комiсiї.
Причини, чому загальнi збори не
вiдбулися: Загальнi збори проведено згiдно регламенту.
6. Дивiденти за 2014 рiк згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв від
24.04.2015 року не нараховувалися.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
2284.4
2815.7
Основні засоби (за залишковою вартістю)
874.80
606.6
Довгострокові фінансові інвестиції
0.0
0.0
Запаси
1228.1
1313.6
Сумарна дебіторська заборгованість
153,2
871.5
Грошові кошти та їх еквіваленти
01.6
12
Власний капітал
967.7
1183.8
Статутний капітал
1021.0
1021.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
53.3
162.8
Довгострокові зобов’язання
0.0
0.0
Поточні зобов’язання
1293.7
1608.5
Чистий прибуток (збиток)
-216.1
-186.2
Генеральний директор ПрАТ «Сумисортнасіннєовоч» В.В.Цимбал
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВАЗАР»
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за
«КВАЗАР», 14314038, м. Київ , Подiльський р-н,
ЄДРПОУ, місцезнахо04136, вул. Пiвнiчно-Сирецька, 3 (044) 205-34-53
дження, міжміський код
та телефон емітента
2. Дата розкриття
29.04.2015
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
http://www.kvаzаr.cоm/index.php?оptiоn=cоm_cоnt
мережі Інтернет, на якій ent&tаsk=view&id=180&Itemid=250
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН», 23731031
ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора
— фізичної особи — підприємця), якою
проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
Чергові Загальні збори акціонерів були проведені
загальні збори (розділ
25.04.2014 р.
заповнюється у випадку, Перелiк питань, що розглядалися на загальних
якщо емітент — акціо- зборах:
нерне товариство)
1)Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв;
2)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту органiв управлiння товариства, затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк;
3)Розподiл прибутку i збиткiв товариства за
2013 рiк;
4)Прийняття рiшення про внесення змiн до умов
кредитування по договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 05-В/10/47/КЛ вiд 29.04.2010 р., укладеного мiж ПАТ «КВАЗАР» та АТ «СБЕРБАНК
РОСIЇ».
Результати розгляду питань порядку денного:
1)Прийнято рiшення обрати лiчильну комiсiю.
До прийняття рiшення про склад лiчильної комiсiї
доручити функцiї лiчильної комiсiї реєстрацiйнiй
комiсiї
2) Прийнято рiшення затвердити консолiдовану
фiнансову звiтнiсть, аудиторський висновок та
рiчний звiт товариства за 2013 рiк.
3) Прийнято рiшення дивiденди не нараховувати
i не сплачувати. Збитки, отриманi за пiдсумками
дiяльностi, покрити за рахунок резервного
капiталу.
4) Прийнято рiшення про внесення змiн до умов
кредитування згiдно договору про вiдкриття кредитної лiнiї №05-В/10/47/КЛ вiд 29 квiтня
2010 року наступного змiсту:
- визначити суму кредитного продукту (лiмiт кредитування) у розмiрi 6 340 000,00 євро;
- визначити графiк погашення: квiтень 2014 р.грудень 2014 р. щомiсячно по 0,00 євро, сiчень
2015 р. — березень 2015 р. щомiсячно по
80 000,00 євро, квiтень 2015 року — 6 100 000,00
євро;
- вiдсоткова ставка, фiксована — 11,5 % рiчних;
- iншi умови: не стягуються штрафнi санкцiї за несвоєчасне погашення кредиту у квiтнi 2014 р. За
умови збiльшення виручки вiд реалiзацiї на 20% у
звiтному кварталi порiвняно з попереднiм кварталом. Банк має право переглянути умови кредитування в частинi змiни графiка погашення. Дана
умова
набуває
чинностi
починаючи
з
01.10.2014 року. Внести змiни/доповнення до кредитного договору та договору iпотеки щодо
передачi в оренду нерухомостi ПАТ «Квазар», яка
виступає забезпеченням, без отримання дозволiв
Банку та без внесення змiн до вiдповiдних
договорiв iпотеки. Надання щомiсяця реєстру
орендарiв переданого в iпотеку Банку нерухомого
майна не пiзнiше 15-го числа кожного мiсяця,
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наступного за звiтним мiсяцем разом з копiями
договорiв
оренди,
завiреними
пiдписами
керiвника та головного бухгалтера з вiдбитком
печатки Позичальника. Договори оренди повиннi
вiдповiдати вимогам Банку в т.ч. щодо
повiдомлення орендарiв про передачу об'єкта в
iпотеку/заставу, дострокового припинення договору оренди у разi звернення стягнення Банком
на об'єкт оренди, вiльному допуску спiвробiтникiв
Банку до об'єкта оренди. За невиконання даної
умови — пiдвищення дiючої процентної ставки на
2% пункти i/або дострокова вимога погашення
кредитiв.
Внести вищезазначенi змiни до Договору про
вiдкриття кредитної лiнiї №05-В/10/47/КЛ вiд
29 квiтня 2010 року та пов’язаних з ним договорiв
iпотеки та застави шляхом укладення Додаткових договорiв про внесення змiн. З урахуванням
прийнятого рiшення надати повноваження Головi
Правлiння Товариства Мартинову Геннадiю Миколайовичу на пiдписання та самостiйне визначення умов Договорiв про внесення змiн до Договору
про вiдкриття кредитної лiнiї №05-В/10/47/КЛ вiд
29 квiтня 2010 року та пов’язаних з ним договорiв
iпотеки, застави, страхування, iнших документiв
по кредитнiй операцiї.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами
За результатами періоду,
звітнього періоду
що передував звітньому
за прости- за привілейоза
за привілейоми
ваними
простими
ваними
акціями
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
0.000
0.000
0.000
0.000
дивідендів, грн.
Нарахувані
0.000
0.000
0.000
0.000
дивіденди на одну
акцію, грн.
Сума виплачених
0.000
0.000
0.000
0.000
дивідендів, грн.
Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів
Опис
Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по
простих акцiях (за звiтний перiод): Рiшення про виплату дивiдендiв за 2014 рiк не приймалося. Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по
привiлейованих акцiях (за звiтний перiод): Рiшення
про виплату дивiдендiв за 2014 рiк не приймалося.
Дата початку виплати дивiдендiв (за звiтний перiод):
За звiтний перiод дивiденди не виплачувались. Дата
закiнчення виплати дивiдендiв: За звiтний перiод
дивiденди не виплачувались.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
191693
192948
Основні засоби (за залишковою вартістю)
84220
77669
Довгострокові фінансові інвестиції
1526
1526
Запаси
18274
32707
Сумарна дебіторська заборгованість
74472
65128
Грошові кошти та їх еквіваленти
101
2060
Власний капітал
39546
84025
Статутний капітал
18034
18034
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(40150)
0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
1554
70667
Поточні зобов’язання і забезпечення
150593
38256
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (122.47382) (22.71032)
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Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій
(шт.)
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
протягом звітного періоду
у відсотках від
статутного капіталу

0

0

360673

360673

-

-

-

-

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Товариство з обмежекод за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
ною вiдповiдальнiстю
міжміський код та телефон емітен«БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» ,
та
35482058 м. Київ , Печерський, 01011,
м. Київ, Рибальська, 22 (044)2090911,
2. Дата розкриття повного тексту 28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://budzhitlostandart.com.ua/index.
нет, на якій розміщено регулярну htmll
річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Товариство
з
обмеженою
аудиторської фірми (П. І. Б. аудито- вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
ра — фізичної особи — підприєм- «Рада Лтд» , 20071290 Товариство з
ця), якою проведений аудит фінан- обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Рада Лтд», 20071290
сової звітності
5. Інформація про загальні збори Емітент не є акціонерним товари(розділ заповнюється у випадку, якщо ством
емітент — акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)

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

0

0

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління
Мартинов Геннадій Миколайович
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
М.П.
29.04.2014
(дата)

Найменування показника

Період
звітний попередній
387553
256769
239
6259
0
0
2
9
183346
55808
285
41353
-273996
-61450
46
46
-274042
-61496
557515
288725
104034
29494
0
0
0
0

Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних
загальна номінальна 125452
131868
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
172721,74 286669,57
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
125452
131868
цінних паперів власних випусків протягом періоду
Генеральний директор
ТОВ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» ___________________ Мельник В.І.
(Підпис)
(М.П)

Публiчне акцiонерне товариство
«Березовицький комбiнат «Будiндустрiя»
Річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Публiчне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- «Березовицький комбiнат
ня, міжміський код та телефон
«Будiндустрiя», 05421350Тернопільемітента
ська , Тернопiльський, 47728,
с. Острiв, Промислова, буд.2
(0352)274901,
2. Дата розкриття повного тексту
29.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.bkbi.pat.ua/emitents/reports
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма
«Консул», ЄДРПОУ 21131551. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм № 0053, видане 26.01.2001 року № 98 і продовжене рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 року до 04.11.2015 року,
Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0031, видане 04.07.2013 року, термін дії до 04.11.2015 року.
Мельник Роман Олексійович, сертифікат аудитора А № 000205, виданий Рішенням Аудиторської палати України № 12 від 17.02.1994 року,
термін дії до 17.02.2018 року.
Тимочко Мирон Петрович, сертифікат аудитора А № 001938, виданий
Рішенням аудиторської палати України № 25 від 14 лютого 1995 року, термін дії до 14 лютого 2019 року.
Місцезнаходження: 46008, Україна, м. Тернопіль, вул. Медова, 12 А, оф 21.

тел/факс (0352) 43 00 23, E-mail: consul_audit@ukr.net
Висновок: Аудиторською перевіркою встановлено, що ПАТ «Березовицький комбінат «Будіндустрія» функціонує на законних засадах і у своїй
діяльності керується чинним законодавством та статутом товариства.
МСА вимагають від нас оцінити чи є обґрунтованими оцінки, застосовані товариством. У зв’язку з тим, що товариство не здійснювало переоцінку
зобов`язань, необоротних та оборотних активів, можливість якої передбачена МСФЗ, аудитори не можуть вважати, що такі активи та зобов’язання
повною мірою відповідають їхній справедливій вартості станом на
31.12.2014р. У той же час допускаємо, що зазначені викривлення можуть
бути несуттєвими.
У зв’язку з тим, що ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією
активів та заборгованості, яка здійснювалась до початку проведення аудиту,
здійснені і виконані нами альтернативні процедури дають обмежену впевненість щодо даних показників у фінансовій звітності. Зазначена причина призвела до висловлення умовно-позитивної думки, однак, має обмежений
вплив на фінансові звіти і не перекручує загальний фінансовий стан.
На нашу думку, за виключенням впливу на фінансову звітність питань,
описаних у вищезазначених абзацах, фінансова звітність достовірно, в
усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан ПАТ «Березовицький
комбінат «Будіндустрія» на 31 грудня 2014 року, а також результати його
діяльності і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
5. Інформація про загальні збори
Річні загальні збори акціонерів скликані за ініціативою Наглядової ради
(протокол засідання Наглядової ради від 17.03.2014р.)
Місце проведення:вул.Промислова, буд.2, с.Острів, Тернопільського
району, Тернопільської обл. 47728. Кворум: 98,41%
Одностайно затверджений зборами акцiонерiв такий порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та
затвердження регламенту загальних зборiв.
2. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за
2013 рiк, визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2014
роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту.
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4. Звiт про роботу Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк, прийняття рiшення за
наслiдками розгляду даного звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
6. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2013 роцi.
7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради, голови та членiв
Ревiзiйної комiсiї.
8. Обрання членiв Наглядової ради.
9. Обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
10. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання таких
договорiв.
11. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє
схвалення значних правочинiв.
Голова зборiв пропонує проголосувати за кандидатури лiчильної комiсiї
в складi трьох осiб та затвердити такий порядок денний загальних зборiв
акцiонерiв.
Також запропоновано затвердити регламент зборiв та порядок голосування: голосування проводити за принципом «одна акцiя — один голос»
вiдкритим голосуванням за допомогою iменних бюлетенiв №1 шляхом
пiдрахунку голосiв «за», «проти», «утримався». Обрання членiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї провести з використанням бюлетенiв №2, №3
кумулятивного голосування.
Результати голосування:
«За» 20999495 голосiв, що становить 100,00% вiд голосiв осiб, якi беруть участь у зборах;
«Проти» — 0 голосiв , що становить 0,00% вiд голосiв осiб, якi беруть
участь у зборах;
«Утримався» — 0 голосiв , що становить 0,00% вiд голосiв осiб, якi беруть участь у зборах;
Прийнято рiшення: Лiчильну комiсiю обрано в складi 3 осiб: Трущак
Оксана Ярославiвна, Бабiй Петро Федорович та Купчак Iрина Василiвна та
затвердити такий порядок денний загальних зборiв акцiонерiв.
Затвердити регламент зборiв та порядок голосування: голосування
проводити за принципом «одна акцiя — один голос» вiдкритим голосуванням за допомогою iменних бюлетенiв №1 шляхом пiдрахунку голосiв «за»,
«проти», «утримався». Обрання членiв наглядової ради та ревiзiйної
комiсiї провести з використанням бюлетенiв №2, №3 кумулятивного голосування.
II. По п.2 порядку денного слухали: Голову Правлiння зi звiтом про
господарсько-фiнансову дiяльнiсть за 2013 рiк, визначення основних
напрямкiв дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
Вирiшили: Затвердити звiт правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi за 2013 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
III. По п.3 порядку денного слухали: Голову Наглядової Ради Геля Iгоря
Степановича зi звiтом Наглядової Ради за 2013 рiк.
Вирiшили: Звiт Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк затвердити.
IV. По п.4 порядку денного слухали звiт про роботу та висновки ревiзiйної
комiсiї за 2013 рiк.
Вирiшили: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк затвердити.
V. По п.5 порядку денного: акцiонерiв ознайомили з основними статтями балансу пiдприємства за результатами дiяльностi в 2013 роцi та з
рiчним фiнансовим звiтом Товариства за 2013 рiк.
Вирiшили: Рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк затвердити.
VI. По п.6 порядку денного порядку денного слухали Голову правлiння,
який зазначив, що за пiдсумками роботи в 2013 роцi отриманi Товариством
прибутки пропонується направити на розвиток виробництва.
Вирiшили: Направити прибуток Товариства за 2013 рiк на розвиток виробництва.
VII. По п. 7 порядку денного слухали голову зборiв, який повiдомив, що
за рiшенням Наглядової ради пропонується вiдкликати та припинити повноваження членiв наглядової ради: Гельо Iгоря Степановича, Гельо Тетяну Дмитрiвну та Дутко Святослава Васильовича, Голову та членiв ревiзiйної
комiсiї: Дутко Iрину Iгорiвну (голова ревiзiйної комiсiї), Шевчук Ларису
Володимирiвну та Бригадир Олега Михайловича.
Вирiшили: Вiдкликати та припинити повноваження членiв наглядової
ради: Гельо Iгоря Степановича, Гельо Тетяну Дмитрiвну та Дутко Святослава Васильовича, Голову та членiв ревiзiйної комiсiї: Дутко Iрину Iгорiвну
(голова ревiзiйної комiсiї), Шевчук Ларису Володимирiвну та Бригадир
Олега Михайловича.
VIII. По п. 8 порядку денного слухали голову зборiв, який сказав що
при реєстрацiї кожен учасник отримав бюлетенi для кумулятивного голосування. В бюлетень №2 кумулятивного голосування по виборах
членiв Наглядової ради внесенi кандидатури до складу Наглядової
ради: Гельо Iгор Степанович, Гельо Тетяна Дмитрiвна та Дутко Святослав Васильович. Прошу приступити до голосування шляхом розподiлу
голосiв мiж кандидатами та заповненням вiдповiдних клiтинок. Пiсля за-
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повнення бюлетеня №2 прошу здати бюлетенi лiчильнiй комiсiї для
пiдрахунку.
Вирiшили:
За Гельо Iгора Степановича проголосувало 20999495 голосiв;
За Гельо Тетяну Дмитрiвну проголосувало 20999495 голосiв;
За Дутко Святослава Васильовича проголосувало 20999495голосiв.
Членами Наглядової ради обранi: Гельо Iгор Степанович, Гельо Тетяна
Дмитрiвна та Дутко Святослав Васильович.
IХ. По п.9 порядку денного слухали: «Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства» голова зборiв повiдомив, що в бюлетень №3 кумулятивного голосування по виборах Ревiзiйної комiсiї внесенi кандидатури: Дутко Iрина
Iгорiвна (голова ревiзiйної комiсiї), Шевчук Лариса Володимирiвна та Бригадир Олег Михайлович.
Прошу приступити до голосування шляхом розподiлу голосiв мiж кандидатами та заповненням вiдповiдних клiтинок. Пiсля заповнення бюлетеня
№3 прошу здати бюлетенi лiчильнiй комiсiї для пiдрахунку.
Вирiшили:
За Дутко Iрину Iгорiвну (голова) проголосувало 20999495 голосiв;
За Шевчук Ларису Володимирiвну проголосувало 20999495 голосiв;
За Бригадир Олега Михайловича проголосувало проголосувало
20999495 голосiв.
Обранi до Ревiзiйної комiсiї: Дутко Iрина Iгорiвна (голова ревiзiйної
комiсiї), Шевчук Лариса Володимирiвна та Бригадир Олега Михайлович.
Х. По п.10 порядку денного слухали: Голову зборiв, який сказав, що
пiсля обрання нового складу Наглядової ради необхiдно затвердити умови
договору з головою Наглядової ради та надати повноваження головi
правлiння вiд iменi Товариства пiдписати контракт з Головою Наглядової
ради.
Голосування вiдбувалося вiдкритим голосування з допомогою бюлетеня №1.
Проголосували:
«За» 20999495 голосiв, що становить 100,00% вiд голосiв осiб, якi беруть участь у зборах;
«Проти» — 0 голосiв , що становить 0,00% вiд голосiв осiб, якi беруть
участь у зборах;
«Утримався» — 0 голосiв , що становить 0,00% вiд голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
XI. По п.11 порядку денного голова зборiв запропонував: оскiльки на
дату проведення зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, прийняти
рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, характер яких
пов’язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, з граничною вартiстю 50 000 000 (П’ятдесят мiльйонiв) гривень.
Загальнi збори прийняли рiшення: Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття
даного рiшення, характер яких пов’язаний з фiнансово-господарською
дiяльнiстю Товариства, з граничною вартiстю 50000000 (П’ятдесят
мiльйонiв) гривень.
Пропозицiй шодо питань порядку денного не поступало.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
19812
18086
Основні засоби (за залишковою вартістю)
7916
7654
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
5336
4281
Сумарна дебіторська заборгованість
5473
5596
Грошові кошти та їх еквіваленти
110
40
Власний капітал
16933
16412
Статутний капітал
1067
1067
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
7814
7293
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
2879
1674
Чистий прибуток (збиток)
521
804
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0.024
0.038
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.024
0.038
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
21338540 21338540
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
протягом звітного періоду
у відсотках від
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг ІТ-СПВ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ»
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг ІТ-СПВ», Код за ЄДРПОУ 35322510, місцезнаходження
04073, м. Київ, пр-т Московський, 13В. Міжміський код та телефон емітента
0503576510.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії — 30 квітня 2015 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://www.leaseit.com.ua/corp/investors/results.html.
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКА
ФІРМА»УНІВЕРСАЛ-АУДИТ», код ЄДРПОУ 22890033.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
28890,0
28780,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних
загальна
випусків, викуплені протягом
номінальна
звітного періоду
вартість
у відсотках від
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

28779,0
1,0
-3525,0
165,0
-3417,0

27471,0
1,0
-2606,0
165,0
-2771,0

32142,0

31386,0

1 101,0

997,2

Виконуючий обов’язки директора

Фрідман Д. А.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛОГIСТИК-АГРО»

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Товариство з обмеженою
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, вiдповiдальнiстю «ЛОГIСТИКміжміський код та телефон
АГРО», 35310374 м. Київ , Печеремітента
ський , 01011, м. Київ, вул. Рибальська, будинок 22 (044)3378190,
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
http://logistik-agro.com.ua/index.html
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою
аудиторської фірми (П. І. Б.
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма
аудитора — фізичної особи — під- «Незалежний аудит», 34727431
приємця), якою проведений аудит Товариство з обмеженою
фінансової звітності
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма
«Незалежний аудит», 34727431
5. Інформація про загальні збори
Емітент не є акціонерним товари(розділ заповнюється у випадку, якщо ством
емітент — акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
174292.9
48997.1
Основні засоби (за залишковою вартістю)
5790.3
5763.0
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Виробничі запаси
0.8
7.1
Сумарна дебіторська заборгованість
108214.6
7001.0
Грошові кошти та їх еквіваленти
4102.8
8005.2
Власний капітал
-62451.3
-4743.5
Статутний капітал
388
388
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-62839.3
-5131.5
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
222676.3
49327.7
Поточні зобов’язання і забезпечення
14067.9
4412.9
Чистий прибуток (збиток)
-57707.8
-2697.1
Генеральний директор
ТОВ «ЛОГIСТИК-АГРО» ______________________
(Підпис)
(М.П)

Бишевець О.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ
НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО
ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ
ПІДПРИЄМСТВ»
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство «Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств»
2. Код за ЄДРПОУ 21489100
3. Місцезнаходження 04053 Київ Кудрявський узвіз
4. Міжміський код, телефон та факс 044 417 25 28 044 282 18 03
5. Електронна поштова адреса PPo2006@unxp.relc.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом
для
розкриття
інформації
http://www.unxp.com.ua/
osobliva24042015.pdf
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу
II. Текст повідомлення
1).24 квітня 2015р. загальними зборами акціонерів №30 прийнято рішення про відміну рішення Правління від 19.12.2012р. №233 щодо затвер-

дження результатів розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
Загальними зборами акціонерів №30 від 24.04.2015р. затверджені результати розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції
згідно рішення Правління від 15.12.2014 р. №355.
Загальними зборами акціонерів №30 від 24.04.2015р. відмінено рішення загальних зборів акціонерів №27 від 20.12.2012 р. по п.2 порядку денного щодо «Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»,
пов’язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій».
Загальними зборами Акціонерів №30 від 24.04.2015р. внесено зміни до
Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов’язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного
розміщення акцій.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правління

(підпис)
М. П.

Левандовський А.С.
(ініціали та прізвище керівника)
27.04.2015р.
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Слов’янський завод високовольтних ізоляторів»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публічне акціонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Слов’янський завод
місцезнаходження,
високовольтних ізоляторів», код за
міжміський код та телефон ЄДРПОУ 00214652, Україна, 84105,
емітента
Донецька область, м. Слов’янськ,
вул. Краматорська, 79,
Тел. (0626) 66-80-16, (06262) 3-43-32
2. Дата розкриття повного
29.04.2015р
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки
www.szvi.com.ua
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ аудиторської фірми Аудиторська фірма «АленАудит», код за
(П.І.Б. аудитора - фізичної
ЄДРПОУ 35281710
особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні Чергові загальні збори акціонерів ПАТ
збори (розділ заповнюється «СЗВІ» у звітному 2014 році не проводиу випадку, якщо емітент - ак- лись у зв’язку з проведенням з квітня 2014р
ціонерне товариство).
за місцем розташування емітента АТО.
Зазначається інформація
На дату формування річного звіту, чергові
про проведення або
загальні збори за 2014 рік не проводились.
непроведення загальних
чергових та позачергових
зборів та у разі їх непроведення вказуються причини,
також зазначається перелік
питань, що розглядалися на
загальних зборах, особи, що
подавали пропозиції до
переліку питань порядку
денного, у разі проведення
позачергових зборів
зазначаються особа, що
ініціювала проведення
загальних зборів, результати
розгляду питань порядку
денного. У разі якщо
загальні збори не відбулися,
вказуються причини
6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось, про це зазначається
За результатами звітного
За
періоду
результатами
періоду, що передував звітному
за простими
за
за
за
акціями
привілейо- прости- привілейованими
ми
ваними
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
дивідендів, грн
Нараховані
дивіденди на одну
акцію, грн
Сума виплачених
дивідендів, грн
Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів
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Рішення про виплату дивідендів за результатами звітного
періоду не приймалось у зв’язку з тим, що чергові загальні
збори за 2014 рік не проводились. За період, що передував
звітному чергові загальні збори не проводились з причини
розпочатої з квітня 2014р АТО за місцем розташування
емітента .

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених
форм)
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
21 973
29 510
Основні засоби (за залишковою вартістю)
5 156
9 378
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
15
961
Сумарна дебіторська заборгованість
16 104
17 757
Грошові кошти та їх еквіваленти
2
227
Власний капітал
9 601
16 814
Статутний капітал
20 096
20 096
Нерозподілений прибуток (непокритий
(11 903)
(5 203)
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
12 372
12 696
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (0,01795)
(0,03971)
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну (0,01795)
(0,03971)
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
401918800 401918800
Цінні папери власних
загальна номіналь0
0
випусків, викуплені
на вартість
0
0
протягом звітного періоду у відсотках
від статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Усього зобов’язань
Кошти банків
Кошти клієнтів
Усього власного капіталу та частка меншості
Статутний капітал
Чистий прибуток/(збиток)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію (грн)
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Виробничі запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «ПРІОКОМ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«ПРІОКОМ»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 30635929
3. Місцезнаходження емітента: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька,
буд.17 літ.Д
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 4289898, 044
4289898
5. Електронна поштова адреса емітента: julia_matata@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.priocom.com/ru/about/
investor
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
24.04.2015 року Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРІОКОМ» (Протокол загальних зборів акціонерів від
24.04.2015 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- припинено повноваження Голови правління Міколюк Оксани Василівни (паспорт МА№488745, 28.05.1998р., Ковпаківським РВ СМУ УМВС
України в Сумській обл.) з 24.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів
від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: з 31.07.2013р.
- припинено повноваження члена правління Антоненко Наталії Василівни (паспорт СО № 816114, 02.07.2002р., Святошинським РУГУ МВС
України в м.Києві ) з 24.04.2015 року. Припинення повноважень посадової
особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від
24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років.
- припинено повноваження члена правління Рогатюк Тамари Павлівни (паспорт СН № 488502, 27.05.1997р., Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві) з 24.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи
виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015
року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
- припинено повноваження Голови Наглядової ради Шидловського
Вала (паспорт P №058651565, 14.12.2006р., орган видачі: Держдепартамент Сполучених Штатів Америки) з 24.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів
акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не
володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Зіміної Світлани
Олександрівни ( паспорт СН №198137, 31.05.1996р., Московським РУ ГУ
МВС України в м. Києві) з 24.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від
24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.
- обрано Головою правління Міколюк Оксану Василівну (паспорт
МА№488745, 28.05.1998р., Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл.). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: технічний директор Північної філії ПрАТ «ФарлепІнвест», голова правління ПрАТ «ПРІОКОМ».
- обрано членом правління Тарасенка Ігоря Володимировича (паспорт СО № 921368, 12.11.2002р., Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.
Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних
зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі

емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор Філії «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ«УКРТЕЛЕКОМ».
- обрано членом правління Головатюк Наталію Петрівну (паспорт СН
№ 268883, 23.08.1996р., Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Обрання
посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано
особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
головний бухгалтер, Філія «Дирекція розвитку інфраструктури»
ПАТ«УКРТЕЛЕКОМ».
- обрано членом правління Матату Юлію Миколаївну (паспорт
ТТ№103300, 23.02.2012р., Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві).
Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів
акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не
володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який
обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: провідний юрисконсульт ПАТ ДМЗ «Експеримент».
- обрано членом правління Мележика Андрія Миколайовича (паспорт
ЕО № 321235, 15.07.1997р., Южноукраїнським МВ У МВС України в Миколаївській області). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному
капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій
особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: начальник служби розвитку первинної мережі, ПАТ«УКРТЕЛЕКОМ».
- обрано членом правління Макарчука Олександра Олександровича
(паспорт СН №247225, 18.06.1996р., Залізничним РУ ГУ МВС України в
м.Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі
емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: керівник відділу інформаційних технологій,
ТОВ «КАН».
- обрано членом правління Рогатюк Тамару Павлівну (паспорт СН
№488502, 27.05.1997р., Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів
акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не
володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який
обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: керівник відділу по роботі з персоналом, ПрАТ «ПРІОКОМ».
- обрано Головою Наглядової ради Шидловського Вала (паспорт P
№058651565, 14.12.2006р., орган видачі: Держдепартамент Сполучених
Штатів Америки). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу
загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій
особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ «ПРІОКОМ».
- обрано членом Наглядової ради Зіміна Євгена Ігоровича (паспорт
СН №239715, 10.08.1996р., Московським РУГУ МВС України в м.Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів
акціонерів від 24.04.2015 року. Володіє часткою в статутному капіталі
емiтента: 0,43%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:
61800 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора з розвитку ТОВ «Укр.пей».
- обрано членом Наглядової ради Руденко Марію Олександрівну
(паспорт СН № 086287, 28.03.1996р., Харківським РУГУ МВС України в
м.Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі
емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0
грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх п'яти років: фінансовий директор, ПрАТ «ПРІОКОМ».
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Голова правління
О.В. Міколюк
27.04.2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
Акціонерний банк «Південний»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публічне акціонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
Акціонерний банк «Південний» ,
місцезнаходження, міжміський 20953647, Краснова, 6/1, Одеса,
код та телефон емітента
Київський, Одеська область, 65059,
Україна, 048-757-92-28
2. Дата розкриття повного
30.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.bank.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
ТОВ АФ «ПКФ Аудит-фінанси»,
ЄДРПОУ аудиторської фірми
34619277
(П.І.Б. аудитора – фізичної
особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація
про
загальні
збори
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Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 23.04.2014
року. Кворум зборів: 73,1477% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядались на загальних зборах
акціонерів:
1. Обрання Секретаря загальних зборів.
2. Обрання членів Лічильної комісії.
3. Звіт Правління про результати діяльності банку за 2013 рік.
4. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності банку
за 2013 рік.
5. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної
комісії.
6. Розгляд та затвердження висновків зовнішніх аудиторів.
7. Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2013 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
9. Розподіл прибутку банку за 2013 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов
договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Про внесення змін до Статуту банку.
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: обрати секретарем
зборів Сапегу Ольгу Миколаївну.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: обрати Лічильну
комісію у складі: голова комісії - Гофман Ростислав Борисович, члени комісії – Фетісов Олексій Львович, Боярчук Оксана
Вікторівна.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: звіт Правління про
результати діяльності банку за 2013 рік затвердити.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити річну
фінансову звітність Акціонерного банку «Південний» і
консолідовану річну фінансову звітність Акціонерного банку
«Південний» за 2013 рік.
ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити звіт та
висновки Ревізійної комісії про результати діяльності Банку за
2013 рік.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити звіти
АФ «Інтер-аудит» за результатами перевірки річної
фінансової звітності Акціонерного банку «Південний» і
консолідованої річної фінансової звітності Акціонерного
банку «Південний» за 2013 рік та звіт ТОВ АФ
«ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» за результатами
перевірки консолідованої річної фінансової звітності
Акціонерного банку «Південний» за 2013 рік.
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити Звіт
Наглядової ради за 2013 рік.
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: за наслідками
розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної
комісії визнати роботу Банку задовільною.

ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: прибуток банку за
2013 рік у сумі 56 514 363,05 грн. розподілити таким чином:
частину прибутку у сумі 2 826 000,00 грн. направити на
формування Резервного фонду Банку, а решту прибутку у
сумі 53 688 363,05 грн. залишити нерозподіленою.
ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: припинити повноваження членів Наглядової ради у зв’язку із закінченням строку.
ПО ОДИННАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити
Наглядову раду Акціонерного банку «Південний» строком на
три роки у наступному складі:
Родін Юрій Олександрович;
Беккер Марк Ісаакович;
Ванецьянц Алла Юріївна;
Джейкобс Марго Кар;
Віллібрордус Йоанес де Браун.
Уповноважити Голову Правління Худіяш Людмилу Іванівну
підписати договори з членами Наглядової Ради.
З 01 травня 2014 року встановити щомісячну винагороду
членам Наглядової ради у розмірі:
Родіну Юрію Олександровичу – 600 000,00 грн.;
Беккеру Марку Ісааковичу – 400 000,00 грн.;
Ванецьянц Аллі Юріївні – 75 000,00 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: загальна кількість голосів, які належать
акціонерам та їх представникам, що зареєструвалися для
участі у загальних зборах для обрання членів Наглядової
ради шляхом кумулятивного голосування складає
2 364 680 840 голосів.
За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до
складу Наглядової ради Акціонерного банку «Південний»
акціонери віддали наступну кількість голосів:
Родін Юрій Олександрович – 472 936 168 голосів;
Беккер Марк Ісаакович – 472 936 168 голосів;
Ванецьянц Алла Юріївна – 472 936 168 голосів;
Джейкобс Марго Кар – 472 936 168 голосів;
Віллібрордус Йоанес де Браун – 472 936 168 голосів.
Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів складає
2 364680 840 голосів.
Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати,
які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з
іншими кандидатами.
Таким чином, всі кандидати обрані до складу Наглядової ради
Акціонерного банку «Південний».
ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: внести та
затвердити зміни до Статуту Банку. Доручити Голові загальних зборів Родіну Юрію Олександровичу та Голові Правління
Худіяш Людмилі Іванівні підписати Зміни до Статуту Банку.
Доручити Правлінню Банку провести роботу щодо погодження
Змін до Статуту публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» в Національному банку України та
реєстрацію у державного реєстратора.
6. Інформація про дивіденди.
Опис
Загальними зборами акціонерів рішення щодо нарахування та виплати дивідендів за підсумками звітного та
попереднього років не приймались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
14777484 10739154
Грошові кошти та їх еквіваленти
1167025
876514
Кошти в інших банках
385506
77321
Кредити та заборгованість клієнтів
10626070 7929192
Усього зобов’язань
12906670 9070777
Кошти банків
3941320
2577085
Кошти клієнтів
7383822
6183571
Усього власного капіталу та частка меншості 1870814
1668377
Статутний капітал
956894
956894
Чистий прибуток/(збиток)
96691
53127
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту
0,15
0,08
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на
0,15
0,08
одну просту акцію (грн)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БТА БАНК»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «БТА БАНК», 14359845, Україна, 01032, м. Київ,
Голосiївський район, вул. Жилянська, 75, (044) 495-65-65.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://btabank.ua/rus/osobay_informaciia.php
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»,
25642478.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 14.04.2014
року. Кворум зборів: 99,99939% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх
розгляду на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Розгляд звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БТА
БАНК» за 2013 рік.
4. Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної
ради ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік. Розгляд та затвердження висновку
Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» за результатами перевірки
фінансово-господарської діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік за
результатами розгляду висновків аудиторської компанії.
7. Розподіл прибутку ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік і за попередні
роки та виплата дивідендів за результатами діяльності ПАТ «БТА
БАНК» за 2013 рік.
8. Про затвердження Статуту ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Спостережна рада ПАТ «БТА БАНК».
Результати розгляду питань порядку денного:
З питань 1-2, 7 порядку денного акціонери проголосували одноголосно. З питань 3-6 - простою більшістю за прийняття запропонованих рішень. З питання 8 - проголосувало 50,011% голосів акціонерів, що брали участь у зборах. Рішення з 8 питання не
прийнято.
Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулися.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 12.12.2014
року. Кворум зборів: 99,99939% загальної кількості голосів. Перелік
питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання робочих органів і затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА
БАНК».
2.Про затвердження питань порядку денного і регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА
БАНК».
3.Про дострокове припинення повноважень Голови та членів
Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі.
4.Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Спостережної ради ПАТ
«БТА БАНК», виплату матеріальної допомоги, і обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними.
5.Про затвердження кількісного складу Спостережної ради ПАТ
«БТА БАНК».
6.Про обрання членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».
7.Про обрання Голови Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».
8.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудо-

вих договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, уповноваженої підписати договори
(контракти) з Головою і членами Спостережної ради ПАТ «БТА
БАНК».
9.Про дострокове припинення повноважень Голови та членів
Правління ПАТ «БТА БАНК».
10.Про розірвання трудових договорів (контрактів), укладених з
Головою та членами Правління ПАТ «БТА БАНК», виплату матеріальної допомоги, і обрання особи (осіб), уповноваженої(них) на розірвання договорів з ними.
11.Про затвердження кількісного складу Правління ПАТ «БТА
БАНК».
12.Про обрання членів Правління ПАТ «БТА БАНК».
13.Про обрання Голови Правління ПАТ «БТА БАНК».
14.Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які
будуть укладатися з Головою і членами Правління ПАТ «БТА БАНК»,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої підписати договори (контракти) з Головою і членами Правління
ПАТ «БТА БАНК».
15.Про дострокове припинення повноважень Голови та членів
Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» у повному складі.
16.Про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК», і обрання
особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними.
17.Про затвердження кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ
«БТА БАНК».
18.Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК».
19.Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК».
20.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «БТА
БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК».
21.Про затвердження Статуту ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних
зборів: Спостережна рада ПАТ «БТА БАНК».
Результати розгляду питань порядку денного:
З питань 1,2,12,21 порядку денного акціонери проголосували одноголосно. З питань 3-5, 7-11, 13-17, 19-20 - простою більшістю голосів за прийняття запропонованих рішень. З питань 6,18 - кумулятивне голосування.
Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулись.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
ПопереНайменування показника
Звітний
дній
2014
2013
Усього активів
2746043
4769391
Грошові кошти та їх еквіваленти
239162
380650
Кошти в інших банках
7179
1703454
Кредити та заборгованість клієнтів
728004
756390
Усього зобов’язань
1244003
3305943
Кошти банків
494846
1904401
Кошти клієнтів
684033
1357034
Усього власного капіталу та частка
1502040
1463448
меншості
Статутний капітал
1508983
1508983
Чистий прибуток/(збиток)
39277
107116
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту
1,96
5,36
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на
1,96
5,36
одну просту акцію (грн)
Голова Правління К.В. Сєрьогін
Головний бухгалтер О.В. Латун
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2-ГЕ ІМ.ПЕТРОВСЬКОГО
АБ «РАДАБАНК»
АБ «РАДАБАНК»
АВІАКОМПАНІЯ «БУКОВИНА»
АВІСТО КОМПАНІ
АВТО
АВТОП
АВТОПОРТ
АВТОСЕРВІС-АТП 16327
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ПОЛІГРАФКНИГА»
АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ «СКОРПІОН»
АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
АГРОПРОДУКТ
АГРОПРОМ ТЕХНІКА
АГРОПРОМПОСТАЧ
АГРОПРОМТЕХНІКА
АГРОПРОМТЕХНІКА
АГРОРЕМТРАНССЕРВІС
АГРО-СОЮЗ
АГРО-СПЕКТР
АГРОФІРМА «ГЮНІВСЬКА»
АГРОФІРМА ЯТРАНЬ
АҐРУС
АДОРІЯ
АЗОВЗАГАЛЬМАШ
АЗОВМАШ
АЗОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
АЙ ДІ ЕМ
АЙРЕС
АКБ «АРКАДА»
АКБ «ЛЬВІВ»
АКБ ПІВДЕННИЙ
АКЗ
АКТЕОН-Ф
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»
АКЦІОНЕРНО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«НОВИЙ»
АЛТЕРРА
АЛЬТАНА КАПІТАЛ
АЛЬЦЕСТ
АЛЬЯНС-БУД
АНТАЛ-ЕКСПЕРТ
АПЕКС-БАНК
АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ
АРИОН-С
АРКСІ
АРМА-КЛАПАН
АРТЕМ-КОНТАКТ
АТАМАР
АТЛЕТИКА ВІВА
АТП – 16351
АТП 11210
АТП АВТОБУДМОНТАЖ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПЕРСПЕКТИВА-К»
БАНГ І БОНСОМЕР
БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
БАНК «ПОРТАЛ»
БАНК АВАНГАРД
БАНК БОГУСЛАВ

66
57
61
78
52
272
86
78
230
16
77
165
292
180
183
238
239
79
78
244
269
80
11
138
52
51
134
151
162
2
127
148
259
162
79
83
162
130
114
240
181
158
241
162
38
277
15
93
319
229
229
233
122
122
9
301
146
94
25

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

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

76.
77.

ПРАТ
ПАТ

78.
79.
80.
81.

ПРАТ
ТОВ
ПАТ
ПРАТ

82.
83.

ПАТ
ПАТ

84.

ПАТ

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ТОВ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

92.

ПРАТ

93.

ПРАТ

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ

111.
112.

ПАТ
ПАТ

БАРВАПРОМТАРА
БАХЧОВИК
БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД
БЕАРС
БЕРДИЧІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ
БЕРДЯНСЬКБУД
БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
БЕРЕЖАНИГАЗ
БЕРЕЗАНСЬКИЙ
БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО
БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЯ
БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ»
БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ»
БІЛГОРОД ІНВЕСТ
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ
ХЛАДОКОМБІНАТ
БІЛОЦЕРКІВЕЛЕКТРОРЕМОНТ
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ
ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ
БІОФАРМА
БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП
БМ БАНК
БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД (БЕКЗ)
БОРТНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧО-ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОСЕРВІС»
БТА БАНК
БУДДЕТАЛЬ
БУДДЕТАЛЬ 1
БУДЖИТЛОСТАНДАРТ
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 1
БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ
УПРАВЛІННЯ № 33
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ
УПРАВЛІННЯ № 53
БУДІВЕЛЬНО–ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС»
БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-2
БУДМАТЕРІАЛИ
БУДСЕРВІС
БУДСЕРВІС-ЦЕНТР
БУРОВА КОМПАНІЯ ГОЛДЕН ДЕРРІК
ВАДЕС
ВАДЕС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ
ВАП-АСИСТАНС
ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ
ВАСІЩЕВО
ВГП
ВГП
ВЕЛИКА КРУЧА
ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД
ВЕПР
ВЕПР
ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК
ВИДУБИЧІ

315
39
133
287
172
232
134
262
29
258
314
211
164
226
18
42
313
199
122
286
23
160
178
149
319
175
88
163
211
98
138
99
126
26
17
67
259
273
39
162
162
260
317
163
117
197
138
250
151
153
16

19
273
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СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
113.
114.

ПРАТ
ПРАТ

115.

ПРАТ

116.

ПРАТ

117.
118.

ПРАТ
ПРАТ

119. ВАТ
120. ПРАТ
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

ПАТ
ПРАТ
ЗАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ

139. ТОВ
140. ПАТ
141. ПРАТ
142. ПРАТ
143. ПАТ
144.
145.

ПАТ

146.
147.
148.

ПАТ
ПАТ
ЗАТ

149. ТОВ
150. ПРАТ
151.
152.
153.
154.
155.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

156. ПРАТ
157.

ПАТ

158.

ПАТ

159.

ПАТ

ВИНОГРАДАР
ВИРОБНИЧЕ ДОГОВІРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«АСОЦІАЦІЯ «ПІВДЕННА»
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕХМАШ»
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
«ХЕРСОНВИНПРОМ»
ВИШНЕВЕ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ
МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ
ВІДЕОТЕХНІКА
ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧО РЕМОНТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВІНТЕР
ВІТЯЗЬ
ВКВ
ВОДАН
ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД
ВОТУМ
ВСЕСВІТ
ГЕОПОЛІС
ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ»
ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ
ЗАВОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА
ПРОДОВОЛЬЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
ГОРОДОЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
ГОСПТОВАРИ
ГОТЕЛЬ «МИР»
ГОТЕЛЬ ЖОВТНЕВИЙ
ГОТЕЛЬ НА РЕВОЛЮЦІЙНІЙ
ГОЩАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ
ГРАНІТИ УКРАЇНИ
ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД
ГРУПА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ
ДЕКО
ДЕКОРАТИВНІ - КУЛЬТУРИ
ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ
ДОРІГ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ
БАНК УКРАЇНИ
ДЖИ ПІ АЙ-ІНВЕСТ
ДЗВІНКОВЕ
ДИКАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ
«ПРОМІНЬ»
ДІАРА
ДІЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
ДНІПРО
ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ»
ДНІПРОВУД
ДНІПРОЕЛЕКТРОМАШ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 11255
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ
ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ
ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ

41
66
81
53
320
314
150
99
255
247
233
247
68
304
229
133
310
131
65
319
253
29
293
318
324
320
291
118
321
318
147
21
164
129
166
307
270
17

160.

ПАТ

161. ПРАТ
162. ПРАТ
163. ПРАТ
164. ПРАТ
165. ПАТ
166. ПАТ
167. ПАТ
168. ПАТ
169. ПРАТ
170. ПРАТ
171. ВАТ
172. ПАТ
173. ПАТ
174. ПАТ
175. ПРАТ
176. ПРАТ
177. ПРАТ
178. ПАТ
179. ПРАТ
180. ПАТ
181. ПАТ
182. ПРАТ
183. ПРАТ
184. ПРАТ
185. ТОВ
186. ПАТ
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ

200.

ПАТ

254

201. ПАТ
202. ПАТ
203. ПАТ
204. ВАТ
205. ПАТ
206. ПРАТ
207. ПАТ
208. ПАТ
209. ПРАТ

58

210. ПРАТ

84

211.

93
53
181
55
251
230

ПРАТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ
ВАЛКІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР
«ВЕСНА»
ДОІРЕА
ДОНЕЦЬКИЙ БУДПРОЕКТ
ДОРІС
ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД
ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД
ДРОГОБИЦЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС»
ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ
ВИРОБІВ
ДУБНОБУДМАТЕРІАЛИ
ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ
ЕЛЕКТРОКЕРАМІКА
ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
ЕЛЕКТРОПРИЛАД
ЕЛІТА
ЕМАЛЬХІМПРОМ
ЕНВІЖН-АКТИВИ
ЕНВІЖН-УКРАЇНА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
«СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ХОЛДИНГ
ЕНЕРГІЯ
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ
«ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
ЕНЕРГОРЕСУРСИ
ЕРЛАН
ЕСКО-РІВНЕ
ЕСУ
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ
СТРАХУВАННЯ
ЄВРОШПОН-СМИГА
ЖИТИЧІ
ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО
ЖИТОМИРЦУКОР
ЖИТОМИРЦУКОР
ЖЛК-УКРАЇНА
ЗАВОД «АРТЕММАШ»
ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН»
ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»
ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ»
ЗАВОД «ТОЧМАШ»
ЗАВОД КРУПНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ
ТРАНСФОРМАТОРІВ
ЗАВОД ПРОМИСЛОВОЇ ТА ПОБУТОВОЇ
ХІМІЇ
ЗАВОД СПЕЦБЕТОН
ЗАЛІЩИКИГАЗ
ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ
ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО
ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ
ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТБУД
ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР
ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА
ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА
КОМПАНІЯ ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД

219

85
113
64
182
168
243
281
190
95
169
43
186
257
37
186
324
151
151
160
295
293
312
295
46
318
294
144
318
246
172
154
154
12
15
308
196
82
136
316
306
316
168
30
25
13
260
232
205
321
252
227
228
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212.
213.

ПАТ
ПАТ

214. ПАТ
215. ПАТ
216. ПАТ
217. ПАТ
218. ПРАТ
219. ПРАТ
220. ПРАТ
221. ПАТ
222. ВАТ
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.

ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

238. ПРАТ
239. ПРАТ
240. ПРАТ
241. ПРАТ
242. ПАТ
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ТДВ

251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ

220

ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ
ТРАНСФОРМАТОРІВ
ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД
ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3
ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5
ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1
ЗАПСИСТЕМАВТОМАТИКА
ЗАСІЛЬСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ЗБАРАЗЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ
ЗБОРІВГАЗ
ЗБОРІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА
КОЛОНА № 10
ЗВ’ЯЗОКПРОМ
ЗЕВС КЕРАМІКА
ЗЛАТОБАНК
ЗНВКІФ «СТОКВЕЛ КАПІТАЛ»
ЗОЛОТИЙ КАРАВАЙ
ЗОЛОТИЙ КОЛОС
ІВАНІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД
ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ»
ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ
ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА
ІМЕКСБАНК
ІМПУЛЬС
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС»
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРИМОР’ЄІНВЕСТ»
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРИМОР’ЄІНВЕСТ»
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РЕГІОНКАПІТАЛ»
ІНДАСТРІАЛ МЕДІА НЕТВОРК
ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР «ТРАНСЗВУК»
ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»
ІНСТИТУТ «СУМИПРОЕКТ»
ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІНСТИТУТ КРАСИ
ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК
ІНЮРПОЛІС
ІСКРА –ЛАНІО
КАБЕЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА СИСТЕМА
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
КАНІВРИБА
КАНІВРИБА
КАРБОН
КАРЛІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА
КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ
КАРТЕЛЬ
КАТП-1028
КВАЗАР
КВАНТОР
КИЇВВОДОКАНАЛ
КИЇВМАШПОСТАЧЗБУТ
КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ
КИЇВОБЛЕНЕРГО
КИЇВПРОЕКТ
КИЇВРЕСУРСПОСТАЧ
КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА

36
184
4
263
264
265
271
250
226
31
238
230
325
192
145
53
55
232
38
43
42
239
50
164
181
302

267.

ПАТ

268.

ПАТ

269.

ПАТ

270.

ПАТ

271. ПАТ
272. ПРАТ
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.

ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ

280. ПАТ
281. ПРАТ
282. ПАТ
283. ПАТ
284. ПРАТ
285. ПАТ

208
203
177

286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.

295
145
325
56
302
53
232
294

294. ТОВ
295. ТОВ
296. ПАТ
297. ПАТ
298. ПРАТ
299. ПАТ
300. ВАТ

302
162

63
63
225
299
230
122
17
210
226
22
22
163
200
207
17
298

ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ

301. ПАТ
302. ПРАТ
303. ПАТ
304.

ПАТ

305. ПАТ
306. ПРАТ
307. ПАТ
308.

ПАТ

309. ПРАТ
310. ПАТ
311. ПРАТ
312. ПРАТ

КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»
КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМТВО 13054
КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО
АРМАТУРОБУДУВАННЯ
КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО
АРМАТУРОБУДУВАННЯ
КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД
«ДАРНИЦЬКИЙ»
КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД»
КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД
КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД
КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД
КИЇВЦЕМЕНТ
КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ МАШТЕХКОМПЛЕКС
КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ»
КОБОС
КОЖУХІВСЬКЕ
КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ
КОЛІБРІ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ»
КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА»
КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА»
КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ»
КОМПАНІЯ 2С
КОМПАНІЯ ЕНЗИМ
КОМПАНІЯ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ
КОМПАНІЯ ЛІФАЗА ЛІМІТЕД (LІFAZA
LІMІTED) /ПАТ»ЦЕНТРАЛЬНЕ
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА»
КОМПАНІЯ ПО ТОРГІВЛІ
КОМФОРТ-СЕРВІС-ГРУП
КОНОТОПМ’ЯСО
КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД
КОРІС УКРАЇНА
КОРОСТЕНСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА
КОРОСТИШІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР
КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ
КОСТРИЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ
КОСТЯНТИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 11409
КОТОВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА
КП «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ»
КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД
«КОНДИЦІОНЕР»
КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ
ЗАВОД
КРЕДЕРІ ГРУП
КРЕМЕНЕЦЬГАЗ
КРЕМЕНЧУКНАФТОХІМРЕМБУД
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
УПРАВЛІННЯ № 17

302
46
276
277
6
169
324
230
260
27
141
155
268
56
30
313
233
252
81
20
20
49
295
130
286
240
25
292
285
126
44
114
300
170
174
325
325
256
173
171
288
320
304
34
325
99
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313. ПРАТ
314.
315.
316.
317.

ТОВ
ВАТ
ТОВ

318.
319. ПАТ
320. ПРАТ
321. ПРАТ
322. ПАТ
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.

ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
ПАТ
ДТГО
ПРАТ
ПРАТ
ЗАТ
ПРАТ
ПАТ

336.

ПАТ

337. ПРАТ
338. ПРАТ
339. ПРАТ
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.

ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

352. ПРАТ
353. ПАТ
354.
355.
356.
357.
358.
359.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ

360. ПРАТ
361. ПАТ
362. ПРАТ
363. ПРАТ
364. ПАТ
365. ПАТ

КРИВОРІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
КРИМБУДІНВЕСТ
КРОК
КРУЇЗ ДЕЛЮКС
КТ «ЖЕЛЄВ С.С. І КОМПАНІЯ»
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА»
КТ «ЖЕЛЄВ С.С. І КОМПАНІЯ»
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА»
ЛАКТІС
ЛАН
ЛАНОВЕЦЬКЕ СПЕЦАТП-1904
ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД
«ПРОЛЕТАРІЙ»
ЛІЗИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЛІЗИНГ ІТ-СПВ
ЛІКТРАВИ
ЛІСОХІМІК
ЛІСОХІМІК
ЛОГІСТИК-АГРО
ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО
ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ
ЛЬВІВСЬКА ПЕРО-ПУХОВА ФАБРИКА
МАГАЗИН 1715 ГОСПТОВАРИ
МАГІСТРАЛЬ 2002
МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР»
МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД
МАРІУПОЛЬСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА
«РОШЕН»
МЕГА-РЕСУРС
МЕЛІОРАТОР
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №4
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР
МЕНА ПАК
МЕТАЛ ТА ЯКІСТЬ
МЕТАЛІСТ-БУДМЕТАЛКОНСТРУКЦІЯ
МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ
МЕТЛАЙФ
МЕТЛАЙФ
МЕТРОБУД
МИКОЛАЇВБУДТРАНС
МИКОЛАЇВМОЛПРОМ
МИКОЛАЇВОБЛАГРОТЕХ
МИКОЛАЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СУДНОКОМПЛЕКТ»
МИРГОРОДКУРОРТ
МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО
ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ
МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ
М-ІНВЕСТ
МІРАДЕМ ГРУП
МЛИБОР
МЛИБОР
МОБІЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БМУ №87
«АНТИСЕПТИК»
МОДА-СЕРВІС
МОНАСТИРИСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
МОНОМАХ
МОСТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ-3
МОТОР СІЧ
МОТОР-БАНК

234
104
292
233

366.
367.
368.
369.
370.
371.

ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

233

372.

ВАТ

252
88
86
296

373.

ПАТ

374.

ПАТ

375.

ПАТ

68

206
213
169
65
77
213
167
280
295
181
297
234
71
32
323
136
269
235
31
232
319
73
25
35
21
258
250
240
259
46
93
18
241
304
139
153
180
12
72
5
136
7
262

376. ПАТ
377. ПРАТ
378. ПРАТ
379. ПРАТ
380. ПРАТ
381. ПАТ
382. ПАТ
383.

ПАТ

384.

ПАТ

385.
386.
387.

ПАТ
ПАТ
ВАТ

388. ПАТ
389. ПАТ
390. ПРАТ
391. ПРАТ
392. ПАТ
393. ПАТ
394. ПАТ
395. ПАТ
396. ПРАТ
397. ПРАТ
398. ТОВ
399.
ДП
400. ТОВ
401. ПРАТ
402.

ПАТ

403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.

ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

411. ПАТ
412. ПАТ
413. ПРАТ
414. ПРАТ
415. ПРАТ

МОТОР-БАНК
М-СЕРВІС
М-СЕРВІС
НАДЄЖДА
НАДЗБРУЧАНСЬКЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ
«ГІРНИЧІ МАШИНИ»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОРБІТА»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
РАДІЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
СКЛОПЛАСТИКІВ І ВОЛОКНА
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
НАФТОПОЛ УКРАЇНА
НВО «АГРОКОМПЛЕКС»
НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
НИВА
НІЖИНБУДМЕХАНІЗАЦІЯ
НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВІВ
НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ
ЗАВОД
НОВОВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ
КОМБІНАТ
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ
НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР
НОВОСІЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД
НПО ДНІПРОПРЕС
ОTАВА
ОБ’ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ
ОБЛПРОДКОНТРАКТ
ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО
ОБЛШЛЯХРЕМБУД
ОВРУЦЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА
ХЛІБОПРОДУКТІВ
ОВРУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ОДЕСАВИНПРОМ
ОДЕСАГРОШЛЯХБУД
ОДЕСАЕЛЕКТРОМАШ
ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ
ОДЕСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА
ОДЕСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНОСВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ
ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ
ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ
ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ
ОЛВІСС СВ
ОЛЕКСІЇВСЬКЕ
ОМЕГА
ОМІКРОН
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД
ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
ПАВЛОГРАДХІММАШ
ПАВЛОГРАДХЛІБ
ПАС І КО
ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ

221

268
152
202
174
72
180
61
204
23
171
137
180
114
177
157
240
67
285
272
18
19
239
68
83
62
74
113
279
244
244
17
38
203
138
198
16
159
187
198
39
177
66
241
271
53
266
242
73
137
261
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416.
ДП
417. ДТГО
418. ПАТ
419. ПРАТ
420. ПРАТ
421.

ПАТ

422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.

ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ

431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ЗАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

441. ПРАТ
442. ПРАТ
443. ПАТ
444. ПРАТ

445.

ВАТ

446. ПРАТ
447. ПАТ
448. ПРАТ
449. ВАТ
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.

ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ЗАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ВАТ

463. ПРАТ
464. ПРАТ

222

ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ
ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ
ПІВНІЧНО-СХІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІНТЕРВИБУХПРОМ»
ПІДСТЕПНЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ
ПІОНТЕКС
ПІРО-ШОУ
ПЛАСКЕ
ПЛАСТМОДЕРН
ПЛЕМЗАВОД ВАСИЛІВКА
ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «БОРТНИЧІ»
ПЛОДОРОЗСАДНИК «СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ»
ПЛУТОН
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«БУЧАЧГАЗ»
ПОБУТОВИК
ПОБУТПОСЛУГИ
ПОЛІССЯХЛІБ
ПОЛІССЯХЛІБ
ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ
ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС
ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ
ПОЛТАВАРИБГОСП
ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНО-ЕКСТРАКЦІЙНИЙ
ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП
ПРИДНІПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА
ПРІОКОМ
ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
«МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА»
ПРОЕКТНО - ВИШУКУВАЛЬНИЙ
КОНСТРУКТОРСЬКО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ «ДОНЕЦЬКИЙ
ПРОЕКТБУДІНДУСТРІЯ»
ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЕНЕРГІЯ»
ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СПЕЦБУРБУД»
ПРОМІНВЕСТБАНК
ПРОМІНЬ-1
ПРОСЯНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ
ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»
РАЙАГРОБУД
РАЙКОМУНГОСП
РБД № 4
РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА
РЕВЕНЬ
РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ
РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА
РЕМБУД
РЕМДЕТАЛЬ
РЕМДЕТАЛЬ
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
«ТЕРНОПІЛЬРЕМБУД»
РЕМСПЕЦПРОЕКТСЕРВІС
РЕМСПЕЦПРОЕКТСЕРВІС

281
300
199
63
129
77
139
17
278
81
161
121
88
256
191
316
245
56
69
287
154
14
41
183
290
53
142
76
241

243
297
28
46
74
277
225
173
198
315
72
290
170
80
55
78
244
238
181
294

465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.

ПАТ
ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

472. ПАТ
473. ПАТ
474. ПРАТ
475. ПАТ
476. ТОВ
477. ТОВ
478. ПАТ
479. ПАТ
480. ПАТ
481. ПРАТ
482. ПАТ
483. ПАТ
484. ПРАТ
485.
486.
487.
488.
489.
490.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

491.

ПАТ

492. ТОВ
493. ПРАТ
494. ПРАТ
495. ПРАТ
496. ПАТ
497. ПАТ
498.
499.

ПАТ
ПАТ

500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.

ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

510. ПРАТ
511.

ПРАТ

512. ПРАТ
513. ПРАТ

514. ПРАТ

РЕНІЙСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ
РЕСТОРАН «ГРАДЕЦЬКИЙ»
РІВЕНЬ ЛТД
РІВНЕАВТОШЛЯХБУД
РІВНЕ-БОРОШНО
РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД
РІВНЕНСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА
КОЛОНА
РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА
РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
РОСИЧІ
РОССАВА
РТЦ «БОРИСПІЛЬ»
САНАТОРІЙ «БОРИСФЕН»
САРНЕНСЬКА ПМК-81
САРНЕНСЬКА ПМК-81
САРНИФАРМАЦІЯ
САТП-1404
СВІТ
СВІТЛОФОР
СЕНЧАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
СЕРВІСНАФТОГАЗ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ «ОРГХІМ»
СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД
СІЛЬБУД
СІЛЬГОСПТЕХНІКА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДМИТРІВКА»
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕЛЕКЦІЯ - ПЛЕМРЕСУРСИ»
СІРІУС
СІТІ-МАРКЕТ
СКІФ-АВТО
СКІФ-АВТО
СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДФАРФОР»
СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ
ІЗОЛЯТОРІВ
СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД
СМАРТБАНК
СМАРТБАНК
СМАРТ-ХОЛДИНГ
СМІЛА-АГРОПРОМСЕРВІС
СОЛОМЕНКА
СОФІЯ
СОФІЯ-ГРАНІТ
СОФОС
СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 1
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 564
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ
УПРАВЛІННЯ «ТУНЕЛЬБУД»
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ
УПРАВЛІННЯ №8 «МОНОЛІТБУД»
СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНАРЕСТАВРАЦІЯ»
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «В.В.ІМПЕКС»

273
117
169
169
169
86
69
254
318
304
191
49
52
69
84
70
249
267
75
41
267
303
64
183
318
267
246
17
68
259
315
227
135
289
299
97
179
24
164
114
143
180
304
225
84
233
240
225
163

181
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СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
515. ПРАТ
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

526. ПРАТ
527. ПАТ
528. ПРАТ
529. ПРАТ
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.

ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

541.
542.

ПАТ
ПАТ

543. ПРАТ
544. ТОВ
545. ПАТ
546. ПРАТ
547. ПРАТ
548. ВАТ
549.

ПАТ

550. ПАТ
551. ПРАТ
552. ПРАТ
553. ПРАТ
554. ПРАТ
555. ПАТ
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ВАТ

565. ПРАТ
566. ПАТ

СТАВИЩЕНСЬКЕ РЕМОНТНОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
СТАРИЙ ХРЕЩАТИК
СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАЛИЦЬКА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГУТА-УКРАЇНА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРО»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗЛАГОДА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛСТРАХУВАННЯ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОМИСЛОВА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ
КАПІТАЛ УКРАЇНИ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ»
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»
СТРОЙ ІНТЕРН
СТРОЙАВТОСЕРВИС
СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ»
СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ»
СУМИ-АВТО
СУМИГАЗ
СУМИСОРТНАСІННЄОВОЧ
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ»
СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ
ТАРА
ТД АЛІАНС-МЄДІА
ТЕРНОПІЛЬАВТОГОСП
ТЕРНОПІЛЬКНИГА
ТЕРНОПІЛЬПЛЕМСЕРВІС
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«ТЕКСТЕРНО»
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР
«ВІНІТЕКС»
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ «ТОРГТЕХНІКА»
ТЕХНОЛОГІЧНА АГРАРНА КОМПАНІЯ
ОБ‘ЄДНАНА
ТЕХНОЛОГІЯ
ТІЗ-ТОПАЗ
ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ
ЦЕНТР
ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ЮЖНИЙ»
ТОРГОВИЙ ДІМ «ЦУМ»
ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ»
ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН
ТОРІН
ТРАНС-ОБОЛОНЬ
ТРАНС-ОБОЛОНЬ
ТРАНСПОРТ
ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА
«ОДЕСТРАНСБУД»
ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД АГ
ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6

146
304
88
73
99
197
17
72
48
60
180
320
228
8
182
134
56
228
60
314
47
48
40
87
209
98
280
303
325
51
235
74
246
284
269
145
226
197
169
151
282
233
181
38
70
321
36
41
39
42
81
237

567. ПРАТ

ТРОСТЯНЕЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 15946
568. ВАТ
ТУРБОАТОМ
569. ПАТ
УЖГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 12107
570. ПРАТ УКРАВТОМАТИКА
571. ПРАТ УКРАГРО
572. СГПРАТ УКРАЇНА
573. ПРАТ УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ
574. ПАТ
УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНО-ТОРГОВА
КОМПАНІЯ «АВІАПОСТАЧ»
575. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА
КОМПАНІЯ
576. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА
СЕРВІСНА КОМПАНІЯ
577. ПРАТ УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА
БІРЖА
578. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
579. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА
580. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН
581. ПАТ
УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК
582. ПАТ
УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК
583. ПАТ
УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ПРОЕКТНОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ТА НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З МЕЛІОРАТИВНОГО
І ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА
584. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ
585. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕБЛІВ
586. ПАТ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО
ПРОЕКТУВАННЮ ОБ'ЄКТІВ ГАЗОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ»
587. ПАТ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
588. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ ПО ПРОМИСЛОВОМУ ТА
САНІТАРНОМУ ОЧИЩЕННЮ ГАЗІВ
589. ПАТ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ
МАШИНОБУДУВАННЯ
590. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ
ЦЕНТР НАРОДНОЇ ТА НЕТРАДИЦІЙНОЇ
МЕДИЦИНИ
591. ПАТ
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК
592. ПАТ
УКРБАКАЛІЯ
593. ПАТ
УКРВТОРЧОРМЕТ
594. ПРАТ УКРЕКСКАВАЦІЯ
595. ПРАТ УКРЕНЕРГОТРАНС
596. ТОВ
УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС
597. ПАТ
УКРЗАХІДВУГЛЕБУД
598. ПРАТ УКРІНПРО
599. ПАТ
УКРНАФТОХІМПРОЕКТ
600. ПАТ
УКРНАФТОХІМПРОЕКТ
601. ПАТ
УКРПЛАСТИК
602. ПРАТ УКРПРОМ-СЕРВІС
603. ПРАТ УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ
604. ПАТ
УКРСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ
605. ПАТ
УКРСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ
606. ПАТ
УКРСПЕЦРЕЗЕРВ
607. ПАТ
УКРТРАНСГАЗ
608. ПРАТ УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА
609. ПАТ
УНАВСЬКЕ
610. ПРАТ УНДІ «УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА»
611. ПРАТ УНІВЕРСАМ № 16
612. ПРАТ УНІВЕРСИТЕТ ВІЙСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ
613. ПАТ
УНІКОМБАНК

223

45
20
179
245
181
248
37
10
140
99
297
117
129
21
305
311
166

313
5
323
182
230
62
99
128
249
167
147
68
286
54
130
89
213
115
325
152
60
75
130
307
128
143
44
319
94
123

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 29 квітня 2015 р.

СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
614.
615.

ПАТ
ПАТ

616. ПРАТ
617. ПРАТ
618. ПРАТ
619. ПРАТ
620. ПРАТ
621. ПРАТ
622. ПРАТ
623. ПУАТ
624. ПАТ
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.

ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ

635.

ПАТ

636. ПРАТ
637.
638.
639.
640.

ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ

641.

ПАТ

642. ПАТ
643. ПАТ
644. ПРАТ
645. ПРАТ
646. ПАТ
647. ПРАТ
648. ПАТ

УНІКОМБАНК
УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА
«УКРВОДБУД»
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ «СЕРВІС»
УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА
«ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД»
УФІЮК
ФАБРИКА МРІЯ
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА
«ВІОЛА»
ФАРМАЦІЯ-2000
ФАРУС
ФІДОБАНК
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«СУПУТНИК»
ФІНБАНК
ФІНБАНК
ФІНІНВЕСТГРУП
ФІРМА «ХОЗІМПЕКС»
ФК СОКРАТ
ФОРМУЛА 2000
ФУРШЕТ
ХАННЕР ІНВЕСТ
ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ
ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 16355
ХАРКІВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД
«ЧЕРВОНИЙ ХІМІК»
ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ХЕРСОНРИБГОСП
ХЕРСОНРИБГОСП
ХЕРСОНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА
ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
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