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У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

1

РЕЙТИНГОВІ НОВИНИ
Кредитні рейтинги*,
присвоєні та оновлені Товариством з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО» у березні 2015 року
Найменування
АТ «Дельта Банк»
АТ «Дельта Банк»
ДП «МА «Бориспіль»
ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»
ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»
Харківська міська рада
Одеська залізниця
Одеська залізниця
Одеська залізниця
ДТГО «Південно-Західна
залізниця»
ТОВ «ПРОЕКТ МАЙСТЕР»
ПАТ «ЧЕЗАРА»

Код за
Вид кредитного
Дата
Дата останньоСерія боргового інструменту
ЄДРПОУ
рейтингу
присвоєння го оновлення
34047020 боргового зобов’язання
V-C1, D1
03.12.2013
03.03.2015
34047020 боргового зобов`язання
V-C1, D1
03.12.2013
27.03.2015
20572069 боргового зобов`язання,
I, J, K, L
06.09.2012
31.03.2015
замовника
24214088 боргового зобов`язання
C
04.03.2014
11.03.2015
24214088 боргового зобов`язання
C
04.03.2014
20.03.2015
боргового зобов`язання
E
15.10.2014
20.03.2015
01071315 боргового зобов`язання,
E
09.11.2012
25.03.2015
замовника
01071315 боргового зобов`язання
F, G, H, I, J, K
17.03.2014
25.03.2015
01071315 боргового зобов`язання
L, M, N, O, P, Q, R
19.12.2014
25.03.2015
04713033 боргового зобов`язання,
F
23.10.2012
20.03.2015
замовника
32556179 боргового зобов`язання B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 28.03.2014
31.03.2015
N, O, P, Q, R, S, T
14307392
замовника
26.03.2014
12.03.2015

Рейтинг/Прогноз
uaBB/негативний
призупинено
uaAA-/стабільний
uaВВВ/стабільний
uaВВ/негативний
призупинено
uaA/стабільний
uaA/стабільний
uaA/стабільний
uaA/стабільний
uaССС/ стабільний
uaBBB/ стабільний

*Кредитні рейтинги, визначення яких є обов`язковим згідно з законодавством України
Інформація друкується згідно з Договором про надання послуг з розміщення інформації від 14.01.2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента за 2014 рік

Приватне акціонерне товариство
«Видавництво «Поділля»
корпоративне підприємство
ДАК «Укрвидавполіграфія»

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Видавництво «Подiлля» корпоративне пiдприємство ДАК
«Укрвидавполiграфiя», 05905740 Хмельницька, Хмельницький,
29015, м. Хмельницький, проспект Миру, 59, (0382)63-13-32
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.stockmarket.gov.ua
Генеральний директор

В.О.Дублянський

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 «СЕРВІСНИЙ
місцезнаходження, міжміський
ЦЕНТР «НОРД», 30269877,
код та телефон емітента
вул. Кірова,б.47, м. Донецьк, Ленінський,
Донецька область, 83016, (062) 385-00-49
2. Дата розкриття повного
20.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://nord.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ММС КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА»
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Адреса місцезнаходження

акціонерне товариство
24918659
04112, м. Київ, Шевченківський р-н,
вул. Т. Шамрила, 23
(044) 494-49-00
irena@re-sources.com.ua

Телефон емітента
Електронна поштова адреса
емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.mediaplanning.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.04.2015 р. загальними зборами акціонерів Товариства були прийняті
наступні рішення щодо змін складу посадових осіб емітента:
Припинено повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства – Мет Блекборн (Matt Blackborn) (особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних). Особа часткою у статутному
капіталі не володіє. Звільнення відбулось за власним бажанням. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини особа не має. Особа займала посаду з 12.07.2013 р.
На посаду Голови Наглядової ради Товариства призначено особу – Ієн
Якоб (Iain Jacob) (особа не надала згоди на розкриття інформації
щодо паспортних даних). Особа часткою у статутному капіталі не володіє. Призначення відбулось в зв'язку зі звільненням попереднього
Голови Наглядової ради. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини особа не має. Займана посада протягом останніх
5 років: генеральний директор EMEA у Starcom MediaVest Groupe.
Особа призначена на термін згідно Статуту. Особа не володіє акціями
Товариства.
На посаді Члена Наглядової ради Товариства переобрано особу – Девід
Кларк (David Clark) (особа не надала згоди на розкриття інформації щодо
паспортних даних). Особа часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини особа не має.
Займана посада протягом останніх 5 років: регіональний фінансовий директор Publicis Groupe Media. Особа призначена на термін згідно Статуту. Особа не володіє акціями Товариства.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Генеральний Директор Попенко Олег Михайлович.

Річна інформація емітента 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 «БОРИСФЕН», 13445459,

Дніпропетровська обл., 53407, м. Марганець,
вул. Радянська, буд. 50, телефон 0 (5665) 5-28-31.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Товариство з обмекод за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
женою вiдповiдаль
міжміський код та телефон емітента

нiстю "ГРАНIТ- ПЛЮС",

32766270,
01032, м.Київ, Вєтрова,11А
(044) 230-31-89,
20.04.2015

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://gp.granit-corporation.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау- ТОВ "М.Р.АУДИТ", 37569947
диторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори Емітент не є акціонерним
(розділ заповнюється у випадку, якщо товариством
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)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
354 399,2
225 059.1
Основні засоби (за залишковою вартістю)
20 122,8
10.3
Довгострокові фінансові інвестиції
5.5
5.5
Запаси
6.1
4.4
Сумарна дебіторська заборгованість
95 655,2
70 149.6
Грошові кошти та їх еквіваленти
129.9
2.8
Власний капітал
60 667.9
40 618.5
Статутний капітал
20 816.0
756.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 39 851.9
39 862.5
Довгострокові зобов'язання
221 563.0
146 544.9
Поточні зобов'язання
72168.3
37895.7
Чистий прибуток (збиток)
-10.6
-84.3
Директор ___________________ Шевчук Л.М.
2. Дата розкриття повного 22.04.2015р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки
borisfen.dp.ua
в мережі Інтернет, на
якій розміщено
регулярну річну
інформацію

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
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

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

товариство "Страхова
компанiя "Український
страховий стандарт"

22229921
04073, м. Київ, провулок Балтiйський, 20
(044) 590-09-14 (044) 590-09-16
andrienko_ya@usstandart.com.ua
http://usstandart.com.ua/about.html
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

2

Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Страхова
компанiя» Український страховий стандарт» Бесчастних Iрина Володимирiвни.
Пiдстава – закiнчення строку дiї повноважень. Згоди на розкриття паспортних
даних фiзичної особи отримано не було. Часткою в статутному капiталi не
володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: чотири
роки п’ять мiсяцiв двадцять шiсть днiв.
На дану посаду призначено Шуткевича Артема Миколайовича з
20.04.2015 року, згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 16.04.2015 року (Протокол № 45 ).
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
Коваленко Євген Володимирович
Голова Правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2015
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ПАТ «Бердянські жниварки»

за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента- Публічне акцiонерне товариство
«Бердянськi жниварки», код за ЄДРПОУ- 31071312, місцезнаходження 71100, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 2А, міжміський код та телефон емітента - (06153) 50 200, 60 808
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії – 20.04.2015р. 3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - zhatki.pat.ua 4.
Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Iнтелект-Капiтал», 36391522
5. Інформація про загальні збори. В 2014 роцi черговi загальнi збори
акцiонерiв ПАТ «Бердянськi жниварки» вiдбулись 14 квiтня. Кворум 95,6%.
Порядок денний: 1. Обрання складу та членів лічильної комісії. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Звіт
правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за
2013 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи у 2013
році. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства по результатам. 5. Фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2013 рік. 6. Затвердження річного
звіту Товариства за 2013 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку
за 2013 рік. 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на
2014 р. 9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов
договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення Загальних
зборів акціонерів, та надання повноважень на укладання значних правочинів. Доповнень та пропозицій до переліку питань порядку деного не надходило. Всi питання порядку денного розглянуті загальними зборами,
прийнятi вiдповiднi рiшення. По першому питанню порядку денного ухвалили: Призначити Лічильну комісію в кількості 4 (чотирьох) осіб. Затвердити регламент роботи загальних зборів. По другому питанню порядку денного ухвалили: Затвердити звіт правління ПАТ «Бердянські жниварки» за
підсумками фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Визнати роботу правління в 2013 році задовільною. По третьому питанню порядку денного ухвалили: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2013 рік, визнати роботу Наглядової Ради в 2013 році задовільною. По четвертому питанню
порядку денного ухвалили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії
за 2013 рік, прийняти до відома висновки Ревізійної комісії щодо річного
звіту та результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Бердянські
жниварки» за 2013 рік. Роботу Ревізійної комісії в 2013 році визнати задовільною. По п'ятому питанню порядку денного ухвалили: Затвердити результати діяльності та річний звіт ПАТ «Бердянські жниварки» за 2013 рік.
По шостому питанню порядку денного ухвалили: За підсумками роботи в
2013 році фонд дивідендів не створювати, дивіденди не нараховувати,
прибуток в розмірі 1767 тис. грн. направити на розвиток підприємства. По
сьомому питанню порядку денного ухвалили: Прийняти до відома основні
напрямки розвитку ПАТ «Бердянські жниварки» на 2014 рік. Затвердити
план розвитку товариства на 2014 рік. По восьмому питанню порядку денного ухвалили: Припинити повноваження Наглядової ради в складі: Валентиров Сергій Васильович - Голова Наглядової ради, Токін Максим Генадійович - член Наглядової ради Товариства та Захарченко Ольга
Миколаївна – член Наглядової ради у зв’язкі зі спливом терміну повноважень. Обрати Наглядову раду в повному складі, персонально: Валентиров
Сергій Васильович, Токін Максим Геннадійович, Захарченко Ольга Миколаївна. Затвердити умови контракту на виконання обов’язків члена Наглядової ради ПАТ «Бердянські жниварки». Укласти контракти з членами Наглядової ради ПАТ «Бердянські жниварки» з 15.04.2014 року. Уповноважити на
підписання контрактів з членами Наглядової ради від імені Товариства
члена правління Колесника Сергія Миколайовича. По дев'ятому питанню
порядку денного ухвалили: Попередньо схвалити вчинення Товариством в
період з «14» квітня 2014 року по «13» квітня 2015 року (включно) значних

правочинів, предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або
одержання будь-яких інших банківських продуктів в банківських, фінансових установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/
іпотеку; - порука (у тому числі майнова порука) Товариства за виконання
зобов’язань будь-якими третіми особами; - договори поставки (постачання), купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення
права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших договорів, за якими
Товариство виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 150
млн. грн. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання
додаткового рішення Загальних зборів акціонерів: погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з
усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «14» квітня 2014 року по «13» квітня 2015 року (включно),
щодо одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів в банківських, фінансових установах; передачі майна
(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку; поруки (у тому числі майнова порука) Товариства за виконання зобов’язань будь-якими третіми особами; договорів поставки (постачання), купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та переведення боргу,
оренди, та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, загальна сума яких не перевущує 150 млн. грн.; погоджувати/визначати
перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню тощо; надавати згоду (уповноважувати)
на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами
значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство
усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від
збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних
валют.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів за результатами звітного року не приймалось, дивiденди за результатами
звiтного перiоду та попереднього перiодів не нараховувались та не виплачувались
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента підприємства (тис. грн)
Період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
106122
76562
Основні засоби (за залишковою вартістю)
35153
30329
Довгострокові фінансові інвестиції
5
5
Запаси
41897
22561
Сумарна дебіторська заборгованість
20212
18550
Грошові кошти та їх еквіваленти
1256
210
Власний капітал
56244
28344
Статутний капітал
3118
3118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
53126
25226
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
49878
48218
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2,029
0,14
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
2,029
0,14
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
12471184 12471184
0
0
Цінні папери власних загальна номінальна
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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394

Приватне акціонерне товариство
«Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»,
01413891, проїзд Галузевий, 22, м. Кременчук, , Полтавська обл.,

39610, (05366) 4-22-41
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: ksu-17.prat.ua
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№76, 22 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОРИСПІЛЬСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публічне акціонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Бориспільське хлібоприймальне
місцезнаходження, міжміський підприємство»; 20581766; 09600,
код та телефон емітента
Київська, Рокитнянський р-н, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222;
(04595) 7-19-20, 7-19-73
2. Дата розкриття повного
20.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
borysphpp.zvitat.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4.
Найменування,
код
за Товариство з обмеженою відповідальЄДРПОУ аудиторської фірми (П. ністю «Міжнародний інститут аудиту»,
І. Б. аудитора - фізичної особи - 21512649
підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
Протягом звітного періоду проводились позачергові загальні збори - 24.12.2014р.
та чергові загальні збори - 29.04.2014р. І позачергові і чергові збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозиції по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Питання, що розглядались на позачергових загальних зборах 24.12.2014р.:
1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії (вирішили затвердити лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб; обрати
Головою Лічильної комісії Шабалтун І.Г., Членом Лічильної комісії Вовчук М.А.;
доручити Реєстраційній комісії здійснити підрахунок голосів за питанням затвердження кількісного складу та обрання Лічильної комісії); 2. Обрання Голови
та секретаря загальних зборів акціонерів (вирішили обрати Головою зборів Аліфірову С.П., Секретарем зборів Апонюк М.П.); 3. Про затвердження договору
про зміну позичальника в зобов’язанні (переведення борrу) від 27.10.2014 р.,
укладеного між Товариством, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та ТОВ «СПП-АГРО» (вирішили затвердити договір); 4. Про затвердження договору про покладення
боржником виконання обов’язку на іншу особу за договором про відкриття кредитної лінії №1З2-В/14 від 27.10.2014 р. укладеним між Товариством, ПАТ
«АЛЬФА БАНК» та ТОВ «СПП-АГРО» (вирішили затвердити договір); 5. Про
затвердження додаткової угоди № l від 27.10.2014 р. до договору про відкриття
кредитної лінії №132-В/14 від 27.10.2014 р., укладеного між Товариством, ПАТ
«АЛЬФА-БАНК» та ТОВ «СПП-АГРО» (вирішили затвердити додаткову угоду).
Питання, що розглядались на чергових загальних зборах 29.04.2014р.: 1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної
комісії (вирішили затвердити лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб; доручити
Голові та Секретарю зборів здійснити підрахунок голосів по результатам голосування за питаннями порядку денного загальних зборів акціонерів; доручити
Реєстраційній комісії здійснити підрахунок голосів за питанням затвердження
кількісного складу та обрання Лічильної комісії); 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів (вирішили обрати Головою зборів Овчаренка
Володимира Ілліча, Секретарем зборів Апонюк Марину Петрівну; доручити Реєстраційній комісії здійснити підрахунок голосів за питанням обрання Голови та
Секретаря зборів); 3. Звіт Правління про діяльність Товариства у 2013 році (вирішили затвердити звіт Правління про діяльність Товариства у 2013 р.); 4. Звіт
Наглядової ради про діяльність Товариства у 2013 році (вирішили затвердити
звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2013 р. ); 5. Звіт та висновки
Ревізійної комісії за наслідками перевірки діяльності Товариства у 2013 році
(вирішили затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками перевірки діяльності Товариства у 2013 році); 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік (вирішили затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік);

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків та
порядку виплати дивідендів (вирішили не виплачувати дивіденди, отриманий прибуток направити на розвиток Товариства); 8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства (вирішили внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; доручити Голові
правління підписати нову редакцію Статуту; доручити Голові правління
здійснити дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в реєстраційній службі, надавши право залучати до реєстрації третіх осіб на власний
розсуд); 9. Затвердження внутрішніх положень Товариства (вирішили затвердити в новій редакції Положення «Про загальні збори акціонерів»,
«Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію» та «Про Правління»; встановити, що нові редакції Положень набирають чинності з моменту реєстрації нової редакції Статуту); 10. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів (вирішили затвердити значні правочини,
вчинені Товариством); 11. Попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятись Товариством протягом року (вирішили попередньо
схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Публічним акціонерним
товариством «Бориспільське хлібоприймальне підприємство» протягом
одного року, але у будь-якому випадку, до наступних чергових загальних
зборів акціонерів, з обов'язковим попереднім погодженням укладення даних правочинів Наглядовою радою Товариства); 12. Надання повноважень
виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів (вирішили надати право вчиняти
схвалені під час розгляду питання одинадцятого порядку денного правочини Голові Правління Товариства та при вчиненні значних правочинів,
попередньо схвалених даним рішенням, визначати решту істотних умов
правочинів на свій розсуд; надати Голові Правління право передоручити
повноваження, надані йому цим рішенням зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством Украіни; у випадку призначення Головою Правління іншої особи,
повноваження надані Голові правління цим Протоколом зберігають силу
для новопризначеної особи).
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
91713
45015
Основні засоби (за залишковою вартістю)
15465
16064
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
54
262
Сумарна дебіторська заборгованість
73949
28653
Грошові кошти та їх еквіваленти
238
1
Власний капітал
6142
20735
Статутний капітал
5065
5065
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(14620)
169
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
66228
Поточні зобов'язання і забезпечення
19343
24280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(0,72)
0,010
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
(0,72)
0,010
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
20261936 20261936
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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394

Приватне акцiонерне товариство «Фабрика Мрiя»
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: Приватне акцiонерне товариство «Фа-
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брика Мрiя», 13550386, 12415 Житомирська обл., Житомирський р-н,
с. Iванiвка, вул. Островського, буд. 171-А, 0412 496060
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 17 квітня 2015 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.mriya.biz.ua
Директор ___________ Романюк Ю.А.

№76, 22 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 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

Приватне акціонерне
товариство «Техносистема» , 32918722,

вул. Нижній Вал, буд. 37, кв.53,
м. Київ, Подільський, 04071, Україна,
(044)425 62 61
21.04.2015 р.

www.technosystema.com
Приватне підприємство «Аудиторська фірма «СЕРВІС-АУДИТ»,
32205930

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
2044
4537
Основні засоби (за залишковою вартістю)
18
17
Довгострокові фінансові інвестиції
791
791
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
611
3159
Грошові кошти та їх еквіваленти
237
134
Власний капітал
1266
2827
Статутний капітал
2665
2665
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(1399)
162
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
778
1711
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 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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
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 «Молодiж
ня, міжміський код та телефон
на мода», 04592760, 10014,
емітента
м. Житомир Майдан Перемоги,
буд.3, (0412) 474529, 474527
2. Дата розкриття повного тексту 17 квітня 2015 року
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.molodizhnamoda.ho.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Директор ____________Сметаніна Л.Л.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 13531972
3. Місцезнаходження: 87522 Україна, Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Орджонікідзе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0629)52-81-06
5. Електронна поштова адреса: agrokp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.agrokp.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III:
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Згідно рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОКОМПЛЕКТ»
від 20.04.2015 р. (Протокол №20042015) звільнено з посади Генерального
директора Туркіна Юрія Федоровича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано). Володіє 51,5152% акцій у статутному
капіталі емітента. Перебував на посаді з 28.11.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Згідно рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОКОМПЛЕКТ»
від 20.04.2015 р. (Протокол №20042015) обрано на посаду Генерального
директора Трофимова Ігоря Олександровича, строком на п’ять років (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано). Володіє
часткою 0.000% акцій у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала
особа протягом своєї діяльності: механік ПрАТ «АГРОКОМПЛЕКТ», член
реєстраційної комісії ПрАТ «АГРОКОМПЛЕКТ».
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Генеральний директор _________ Трофимов Ігор Олександрович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2015
		
(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 в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство "Новокаховський
місцезнаходження,
міжміський код та телефон завод силiкатної цегли",
05520359Херсонська , немає, 74900, м. Нова
емітента
Каховка, Iндустрiальна,13 0554945132,
2. Дата розкриття повного 17.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі nk-tsegla.in.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «УКРЦЕМЕНТ»
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

ЗА 2014 РІК
Приватне акціонерне товариство Промислова компанія »Укрцемент», код 21235486,
64205, Харківська область, м. Балаклія,
вул. Геологічна, 12, (05749) 2-30-36
21.04.2015

smida.gov.ua

Голова Ради директорів
Рядинський М.П.
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№76, 22 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому
виданні, розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці).
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»
Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента: 53201, Україна, Дніпропетровська обл.,
місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30755884
Міжміський код, телефон та факс: (05662) 4-29-22
Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: виписка з ЄДРПОУ АОО № 30755884
Дата державної реєстрації: 22.01.2002р.
Електронна поштова адреса емітента: nmz@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http:/nikopol-media.com.ua/
Вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення
17.04.2015 року загальними зборами акціонерів прийнято рішення про
зміну складу посадових осіб (протокол № 17 від 17.04.2015р.):
2.1. Відкликано (звільнено) склад Наглядової ради Товариства:
2.1.1. Глибченко Станіслав Вадимович,(паспорт СН номер 418435, виданий 28.01.1997р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві) , член наглядової ради, перебував на посаді з 19.04.2013 року до 17.04.2015. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення
є неможливість представляти інтереси акціонерів та протокол загальних
зборів № 17 від 17.04.2015 року, непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.
2.1.2. Троян Михайло Михайлович, паспорт: серія АЕ номер 336279, виданий 09.07.1996р.Нижньодніпровським РВ ДМУ МВД України у Дніпропетровській області. член наглядової ради, перебував на посаді з 19.04.2013
року до 17.04.2015 року. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є неможливість представляти інтереси акціонерів та протокол загальних зборів № 17 від 17.04.2015 року, непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.1.3. Зінченко Вікторія Сергіївна,(паспорт МР № 119237,виданий 28.10.2004
року Новокаховським МВ України у Херсонській області), член наглядової ради,
перебувала на посаді з 19.04.2013 року до 17.04.2015 року. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є необхідність
переобрання та протокол загальних зборів № 17 від 17.04.2015 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.2. Обрано (призначено): Шидлик Тарас Зіновійович – не володіє акціями ПрАТ «НМЦ», Зінькова Ганна Олексіївна – не володіє акціями ПрАТ «НМЦ».
Зінченко Вікторія Сергіївна– не володіє акціями ПрАТ «НМЦ».
2.2.1. Шидлик Тарас Зіновійович,(паспорт № СН 103675, виданий Московським РУГУ України в м.Києві 16 лютого 1996 року), член наглядової

ради , термін повноважень три роки до 17.04.2018 року, протягом діяльності обіймав посади: ТОВ «Старлайт Медіа», фінансовий директор (основне),
ТОВ «Старлайт Діджитал», директор (за сумісництвом). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою призначення є протокол
загальних зборів № 17 від 17.04.2015 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.2.2. Зінькова Ганна Олексіївна,(паспорт № СН 581421 серия, виданий
Шевченківським РУ ГУ МВС Украіни у м.Києві 25.09.1997 р.), член наглядової ради , термін повноважень три роки до 17.04.2018 року, протягом діяльності обіймала посади: ТОВ Старлайт Медіа податковий аудитор,АК
Гросмейстер аудитор, Нафтабудсервіс головний бухгалтер. Частка, якою
володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою призначення є протокол загальних зборів № 17 від 17.04.2015 року, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
2.2.3. Зінченко Вікторія Сергіївна,(паспорт МР № 119237,виданий
28.10.2004 року Новокаховським МВ України у Херсонській області), член
наглядової ради , термін повноважень три роки до 17.04.2018 року, протягом діяльності обіймла посади: ПАТ КБ «Приват Банк«- юрисконсульт,
ДП «Телерадіокомпанія «Стерх « - юрисконсульт . Частка, якою володіє в
статутному капіталі емітента – 0%, підставою призначення є протокол загальних зборів № 17 від 17.04.2015 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Директор
Кутова Вікторія Леонідівна.
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 ТВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ, «НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР»,
місцезнаходження,
30755884Дніпропетровська , немає, 53201,
міжміський код та телефон мiсто Нiкополь, проспект Трубникiв, будинок
емітента
56 (05662) 4-29-22,
2. Дата розкриття повного 20.04.2015.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
nikopol-nmc.com.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА “КРАСНОЛУЦЬКА”

«Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА
ФАБРИКА "КРАСНОЛУЦЬКА"
2. Код за ЄДРПОУ
32163608
3. Місцезнаходження
01135, м. Київ, вул. Жилянська,
буд. 97 "З"
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 596-01-03 (044) 596-01-03
5. Електронна поштова адреса
grekova.@efi.ua
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Горнозбагачувальна фабрика «Краснолуцька»
(протокол № 1) вiд 17.04.2015р.припинено повноваження:
- Члена Наглядової ради - Барского Олега Олександровича (фiзична
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних),пiдстава- п.п.18
п. 9.2.5 статуту Товариства;частка,якою володiє в статутному капiталi Товариства -2,1 %; обгрунтування змiн у персональному складi посадових
осiб емiтента -повноваження припиняються в зв'язку iз закiнченням строку
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обрання вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1
вiд 24.04.2014р.);не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини, на посадi перебував з 25.04.2014р.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Горнозбагачувальна фабрика «Краснолуцька»
(протокол № 1) вiд 17.04.2015р.припинено повноваження:
- Члена Наглядової ради - Вiтика Олега Богдановича (фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних),пiдстава-п.п.18 п. 9.2.5 статуту Товариства;частка,якою володiє в статутному капiталi Товариства -1,0 %; обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб
емiтента -повноваження припиняються в зв'язку iз закiнченням строку обрання вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд
24.04.2014р.);не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, на посадi перебував з 25.04.2014р.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Горнозбагачувальна фабрика «Краснолуцька»
(протокол № 1) вiд 17.04.2015р.припинено повноваження:
- Члена Наглядової ради - Лiскi Людмили Iванiвни (фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних),пiдстава-п.п.18 п. 9.2.5 статуту Товариства;частка,якою володiє в статутному капiталi Товариства -6,5
%; обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб емiтента
-повноваження припиняються в зв'язку iз закiнченням строку обрання
вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд
24.04.2014р.);не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, на посадi перебувала з 25.04.2014р.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Горнозбагачувальна фабрика «Краснолуцька»

№76, 22 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
(протокол № 1) вiд 17.04.2015р.припинено повноваження:
- Члена Наглядової ради - Шахназарова Нодара Георгiйовича (фiзична
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних),пiдстава-п.п.18
п. 9.2.5 статуту Товариства;частка,якою володiє в статутному капiталi Товариства 10,0 %; обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб
емiтента -повноваження припиняються в зв'язку iз закiнченням строку
обрання;не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини,
на посадi перебував з 25.04.2014р.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Горнозбагачувальна фабрика «Краснолуцька»
(протокол № 1) вiд 17.04.2015р.припинено повноваження:
- Голови Наглядової ради - ТОВ «КОМПАНIЯ ЕФЕКТИВНI IНВЕСТИЦIЇ»
(код ЄДРПОУ 35058159,Украна,01001, м. Київ,вул. Лютеранська,
буд. 8-А),пiдстава-п.п.18 п. 9.2.5 статуту Товариства;частка,якою володiє в
статутному капiталi Товариства -74,4 %; обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб емiтента - повноваження припиняються в зв'язку
iз закiнченням строку обрання вiдповiдно до рiшення загальних зборiв
акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.2014р.);не має непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини, на посадi перебував з 25.04.2014р.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Горнозбагачувальна фабрика «Краснолуцька»
(протокол № 1) вiд 17.04.2015 р. , обрано на посаду:
- Члена Наглядової ради – Барского Олега Олександровича (фiзична
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 18.04.2015 р., обрано на строк один рiк або до обрання нового складу на наступних зборах;
пiдстава- п.п 17 п. 9.2.5 статуту Товариства;обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - формування органу управлiння Товариством. Частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства в розмiрi
2,1 %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi- 199815 шт.Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв – директор, заступник директора. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Горнозбагачувальна фабрика «Краснолуцька»
(протокол № 1) вiд 17.04.2015 р. , обрано на посаду:
- Члена Наглядової ради – Вiтика Олега Богдановича (фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних) з 18.04.2015 р., обрано на
строк один рiк або до обрання нового складу на наступних зборах; пiдставап.п 17 п. 9.2.5 статуту Товариства;обгрунтування змiн у персональному
складi посадових осiб - формування органу управлiння Товариством. Частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства в розмiрi 1,0 %. Розмiр
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi-95150 шт.Посади, якi обiймала
особа протягом останнiх п’яти рокiв– директор з економiки та фiнансiв, генеральний директор, фiнансовий директор. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Горнозбагачувальна фабрика «Краснолуцька»
(протокол № 1) вiд 17.04.2015 р. , обрано на посаду:
- Члена Наглядової ради – Лiскi Людмилу Iванiвну (фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних) з 18.04.2015 р., обрано на
строк один рiк або до обрання нового складу на наступних зборах; пiдставап.п 17 п. 9.2.5 статуту Товариства;обгрунтування змiн у персональному
складi посадових осiб - формування органу управлiння Товариством. Частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства в розмiрi 6,5 %. Розмiр
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi- 618475 шт.Посади, якi
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв– спецiалiст з аудиту, начальник департаменту контролю та аудиту, директор департаменту контролю та
аудиту Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Горнозбагачувальна фабрика «Краснолуцька»
(протокол № 1) вiд 17.04.2015 р. , обрано на посаду:
- Члена Наглядової ради – Шахназарова Нодара Георгiйовича (фiзична
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 18.04.2015 р., обрано на строк один рiк або до обрання нового складу на наступних зборах;
пiдстава- п.п 17 п. 9.2.5 статуту Товариства;обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - формування органу управлiння Товариством.
Частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства в розмiрi 10,0 %.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi- 951500 шт.Посади, якi
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв– директор. Посадова особа не
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Горнозбагачувальна фабрика «Краснолуцька»
(протокол № 1) вiд 17.04.2015 р. , обрано на посаду:
- Члена Наглядової ради - ТОВ «КОМПАНIЯ ЕФЕКТИВНI IНВЕСТИЦIЇ» в
особi представника (код ЄДРПОУ 35058159, Україна, 01001, м.Київ, вул.Лютеранська, буд. 8-А) з 18.04.2015 р., обрано на строк один рiк або до обрання нового складу на наступних зборах; пiдстава- п.п 17 п. 9.2.5 статуту
Товариства;обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб формування органу управлiння Товариством. Частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства в розмiрi 74,4 %. Розмiр пакета акцiй емiтента,

якi належать цiй особi-7079160 шт.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Горнозбагачувальна фабрика «Краснолуцька»
(протокол № 1) вiд 17.04.2015р.припинено повноваження:
- Голови Ревiзiйної комiсiї – Шевченко Олександри Володимирiвни
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних),пiдставап.п.19 п. 9.2.5 статуту Товариства; на посадi перебувала з
25.04.2014р.;обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб
емiтента -повноваження припиняються в зв'язку iз закiнченням строку обрання вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд
24.04.2014р.)Частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства в
розмiрi 2 %. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Горнозбагачувальна фабрика «Краснолуцька»
(протокол № 1) вiд 17.04.2015р.припинено повноваження:
- Члена Ревiзiйної комiсiї – Чаплюка Артема Григорiйовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних),пiдстава- п.п.19 п. 9.2.5
статуту Товариства; на посадi перебувала з 25.04.2014р.;обгрунтування
змiн у персональному складi посадових осiб емiтента -повноваження припиняються в зв'язку iз закiнченням строку обрання вiдповiдно до рiшення
загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.2014р.)Частка, якою
володiє в статутному капiталi Товариства в розмiрi 1 %. Посадова особа не
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Горнозбагачувальна фабрика «Краснолуцька»
(протокол № 1) вiд 17.04.2015р.припинено повноваження:
- Члена Ревiзiйної комiсiї – Шаповалової Людмили Василiвни (фiзична
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних),пiдстава- п.п.19
п. 9.2.5 статуту Товариства; на посадi перебувала з 25.04.2014р.;обгрунтування
змiн у персональному складi посадових осiб емiтента -повноваження припиняються в зв'язку iз закiнченням строку обрання вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.2014р.)Частка, якою
володiє в статутному капiталi Товариства в розмiрi 3 %. Посадова особа не
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Горнозбагачувальна фабрика «Краснолуцька»
(протокол № 1) вiд 17.04.2015 р. , обрано на посаду:
- Члена Ревiзiйної комiсiї – Шевченко Олександри Володимирiвни
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 18.04.2015
р., обрано на строк один рiк або до обрання нового складу на наступних
зборах; пiдстава- п.п 19 п. 9.2.5 статуту Товариства;обгрунтування змiн у
персональному складi посадових осiб - формування органу управлiння Товариством. Частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства в розмiрi
2 %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi- 190300 шт.Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв– секретар судового
засiдання, кредитний iнспектор, менеджер . Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Горнозбагачувальна фабрика «Краснолуцька»
(протокол № 1) вiд 17.04.2015 р. , обрано на посаду:
- Члена Ревiзiйної комiсiї – Чаплюка Артема Григорiйовича (фiзична особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 18.04.2015 р., обрано на
строк один рiк або до обрання нового складу на наступних зборах; пiдставап.п 19 п. 9.2.5 статуту Товариства;обгрунтування змiн у персональному складi
посадових осiб - формування органу управлiння Товариством.Частка, якою
володiє в статутному капiталi Товариства в розмiрi 1,0 %. Розмiр пакета акцiй
емiтента, якi належать цiй особi- 95150 шт.Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв–комерцiйний директор. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Горнозбагачувальна фабрика «Краснолуцька»
(протокол № 1) вiд 17.04.2015 р. , обрано на посаду:
- Члена Ревiзiйної комiсiї – Шаповалову Людмилу Василiвну (фiзична
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 18.04.2015 р., обрано на строк один рiк або до обрання нового складу на наступних зборах;
пiдстава- п.п 19 п. 9.2.5 статуту Товариства;обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - формування органу управлiння Товариством.Частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства в розмiрi 3 %.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi- 285450 шт. Посади, якi
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв–бухгалтер, економiст, головний бухгалтер. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини.
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
Сафонов Дмитро Олексiйович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2015»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОНДОВI ТЕХНОЛОГIЇ УКРАЇНИ”
Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 4 розділу II)
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- СТВО "ФОНДОВI ТЕХНОЛОГIЇ
ня, міжміський код та телефон
УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 32980628,
емітента
місцезнаходження: 03680, м.Київ,
вул. Червоноармiйська, буд. 57/3,
міжміський код та телефон емітента:
044 206 01 41
2. Дата розкриття повного тексту
17.04.2015 р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://stocktechnology.com.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ТОВ «Аудиторська фiрма «Iмона –
аудиторської фірми (П. І. Б.
Аудит», код ЄДРПОУ 23500277
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори 1. Дата проведення Позачергових
(розділ заповнюється у випадку,
Загальних зборів акціонерів –
якщо емітент - акціонерне
19.03.2014 р. Розглядались та
товариство). Зазначається
затвердились Рiшенням одноособоінформація про проведення або
вого власника цiнних паперiв
непроведення загальних чергових Товариства наступнi питання:
та позачергових зборів та у разі їх 1.Збiльшити розмiр статутного
непроведення вказуються
капiталу ПАТ «ФОНДОВI ТЕХНОЛОГIЇ
причини, також зазначається
УКРАЇНИ» шляхом публiчного
перелік питань, що розглядалися розмiщення додаткових акцiй iснуючої
на загальних зборах, особи, що
номiнальної вартостi за рахунок
подавали пропозиції до переліку додаткових внескiв. Таким чином,
питань порядку денного, у разі
здiйснити додаткову емiсiю акцiй
проведення позачергових зборів Товариства шляхом публiчного
зазначаються особа, що ініціюва- розмiщення у кiлькостi 75 419 800
ла проведення загальних зборів, (сiмдесят п’ять мiльйонiв чотириста
результати розгляду питань
дев’ятнадцять тисяч вiсiмсот) штук,
порядку денного. У разі якщо
загальною номiнальною вартiстю
загальні збори не відбулися,
75 419 800 (сiмдесят п’ять мiльйонiв
вказуються причини
чотириста дев’ятнадцять тисяч
вiсiмсот) грн.
2.Прийняти рiшення про публiчне
розмiщення акцiй.
3.Затвердити рiшення про публiчне
розмiщення акцiй (додається).
4.Затвердити Проспект емiсiї акцiй
Товариства.
5.Визначити Генерального директора
Товариства – Черно Олену Iгорiвну
уповноваженим органом емiтента,
якому надаються повноваження
щодо:
- залучення до розмiщення андеррайтера;
- змiни дат початку та закiнчення
укладення договорiв з першими
власниками у процесi публiчного
розмiщення акцiй;
- змiни мiнiмальної цiни розмiщення
акцiй;
- внесення змiн до проспекту емiсiї
акцiй;
- прийняття рiшення про дострокове
закiнчення укладення договорiв з
першими власниками у процесi
публiчного розмiщення акцiй (у разi
якщо на запланований обсяг акцiй
укладено договори з першими
власниками та акцiї повнiстю
оплачено);
- затвердження результатiв укладення
договорiв з першими власниками у
процесi публiчного розмiщення акцiй;

8

- затвердження результатiв
публiчного розмiщення акцiй;
- затвердження звiту про результати
публiчного розмiщення акцiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд
розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, унесених в
оплату за акцiї, у разi визнання
емiсiї недiйсною, або у разi
незатвердження у встановленi
законодавством строки результатiв
укладення договорiв з першими
власниками у процесi публiчного
розмiщення акцiй органом емiтента,
уповноваженим приймати таке
рiшення, або у разi прийняття
рiшення про вiдмову вiд розмiщення
акцiй;
- проводити дiї щодо забезпечення
укладення договорiв з першими
власниками у процесi публiчного
розмiщення акцiй;
- проводити дiї щодо здiйснення
обов’язкового викупу акцiй у
акцiонерiв, якi реалiзують право
вимагати здiйснення викупу
акцiонерним товариством належних
їм акцiй.
2. Дата проведення чергових
Загальних зборів акціонерів –
26.03.2014 р. Розглядались та
затвердились Рiшенням одноособового власника цiнних паперiв
Товариства наступнi питання:
1.Затвердити рiчний звiт Товариства
за 2013 рiк.
2.Погодити рiшення не виплачувати
дивiденди за 2013 рiк.
3.Затвердити звiт виконавчого
органу Товариства за 2013 рiк– Генерального директора Черно О. I.
Затвердити звiт Голови Наглядової
ради Товариства за 2013 рiк.
Визнати роботу Товариства за 2013
рiк задовiльною.
4.Припинити повноваження Голови
Наглядової ради Товариства
Гладкової Тетяни Володимирiвни.
5.Обрати Головою Наглядової ради
Товариства Василенко Лiлiю
Олегiвну безстроково. Затвердити
трудовий контракт, що укладатиметься з нею (додається). Розмiр
винагороди встановлювати на
чергових Загальних зборах
акцiонерiв кожного року. Уповноважити Генерального директора
Черно О. I. на пiдписання з членом
Наглядової ради трудовий контракт.
6.Попереднє ухвалити значнi
правочини, якi можуть вчинятись
протягом наступного року, а саме:
договори купiвлi-продажу облiгацiй
емiтента ТОВ «ТМО «ЛIКОХОЛДIНГ» на суму до 300 млн. грн.;
договори купiвлi-продажу iменних
простих акцiй ПАТ «ЗНВКIФ
«АМРIТА» на суму до 300 млн. грн.;
договори купiвлi-продажу
iменних простих акцiй
ПАТ «ЛIКО-КАПIТАЛ» на суму до
300 млн. грн.; договори купiвлiпродажу iменних простих акцiй
ПАТ «ФОРАМЕН» на суму
до 300 млн. грн.; договори купiвлiпродажу iменних простих акцiй
ПАТ «ТД «АЗIЯ ПЛЮС» на суму до
300 млн. грн.;
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договори купiвлi-продажу часток у
товариствах, учасником яких
виступає ПАТ «ФТУ» на суму до
300 млн. грн.
3. Дата проведення Позачергових
Загальних зборів акціонерів –
10.10.2014 р. Перелiк питань, що
розглядались на зборах:
1.Обрання лiчильної комiсiї.
2.Внесення змiн до Статуту
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФОНДОВI
ТЕХНОЛОГIЇ УКРАЇНИ», пов’язаних iз
збiльшенням статутного капiталу.
3.Затвердження нової редакцiї
Статуту ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВI ТЕХНОЛОГIЇ УКРАЇНИ» та
уповноваження особи на її
пiдписання.
4.Уповноваження представника на
здiйснення подальшої дiяльностi,
пов’язаної iз внесенням необхiдних змiн
до установчих документiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВI ТЕХНОЛОГIЇ УКРАЇНИ»,
подання необхiдних документiв до
Вiддiлу Державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв
Печерського р-ну Реєстрацiйної служби
Головного управлiння юстицiї у м. Києвi,
будь-яких iнших органiзацiй та
пiдприємств, банкiв тощо.
Пропозицiї до перелiку питань
порядку денного були вiдсутнi.
Загальні збори ініціювала Наглядова
рада Товариства.
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)
Період
Звітний
Попередній
Найменування показника
2014
2013
Усього активів
1 035 840
306 740
Основні засоби (за залишковою вартістю)
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
29 178
3 639
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
1
Власний капітал
993 230
289 233
Статутний капітал
90 000
14 580
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
862 232
274 653
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
3
Поточні зобов'язання і забезпечення
42 610
17 504
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 19,40226
15,23676
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
19,40226
15,23676
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
30 284 049 14 580 200
Цінні папери
загальна номінальна
0
0
власних випусків, вартість
0
0
викуплені протягом у відсотках від статутного
капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін0
0
них паперів власних випусків протягом періоду
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Найменування посади:
Генеральний директор
____________
Черно О. І.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
17.04.2015 р.
(дата)
(додаток 44 у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:
1.1.Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
1.2. Код ЄДРПОУ 30664834
1.3. Місцезнаходження: 09114, м. Біла Церква вул. Петра Запорожця,361
1.4. Міжміський код, телефон та факс –( 04563) 79754.
1.5. Електронна пошта: men@bctec.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: http//bctec.prat.in.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього
Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
2.Текст повідомлення:
Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» від 16.04.2015року Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (далі по тексту - Товариство) було прийнято наступне рішення:
-припинення повноважень Почапського Олексія Пантелійовича
(паспорт серія СК №861875 виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 14.07.1998р.) на посаді
Голови Наглядової ради Товариства. Не володіє пакетом акцій або
часткою у статутному капіталі емітента.
-припинення повноважень Рижкової Олени Вікторівни (паспорт серія СК №001759 виданий міським відділом №2 Білоцерківського МУ
ГУ МВС України в Київській області 27.06.1995року) на посаді члена
Наглядової ради Товариства. Рижкова О.В. перебувала на посаді члена Наглядової ради з 20.04.2012 року. Не володіє пакетом акцій або
часткою в статутному капіталі емітента.

- припинення повноважень Самелюк Тетяни Анатоліївни (паспорт
серія СТ № 001281 виданий Білоцерківським РВ ГУ МВС України в
Київській області 23.01.2008 року) на посаді члена Наглядової ради з
20.04.2012року. Не володіє пакетом акцій або часткою в статутному
капіталі емітента.
-обрано Почапського Олексія Пантелійовича (паспорт серія СК
№861875 виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ
МВС України в Київській області 14.07.1998р.) членом Наглядової
ради Товариства строком на 3 роки. Обіймав посаду протягом
останніх п’яти років: начальник ВРБС ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕЦ» . Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі
емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.
-обрано Рижкову Олену Вікторівну (паспорт серія СК №001759
виданий міським відділом №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України
в Київській області 27.06.1995року) членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Обіймала посаду протягом останніх п’яти
років: начальник юридичного відділу ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕЦ» . Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі
емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.
-обрано Самелюк Тетяну Анатоліївну (паспорт серія СТ № 001281
виданий Білоцерківським РВ ГУ МВС України в Київській області
23.01.2008 року) членом Наглядової ради Товариства строком на
3 роки. Обіймала посаду протягом останніх п’яти років: юрисконсульт
ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» . Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3.Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
3.2. Директор Кривенко Василь Васильович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство “ЛIКО-КАПIТАЛ”
Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 4 розділу II)
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Публiчне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- "ЛIКО-КАПIТАЛ", код ЄДРПОУ
ня, міжміський код та телефон
35643892, місцезнаходження: 03150,
емітента
мiсто Київ, Червоноармiйська, 88,
міжміський код та телефон емітента:
(044) 206-01-41
2. Дата розкриття повного тексту 17.04.2015 р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://liko-capital.com.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
ТОВ «Аудиторська фiрма «Iмона –
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. Аудит», код ЄДРПОУ 23500277
І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори Дата проведення Загальних зборів акці(розділ заповнюється у випадку, онерів – 30.04.2014 р. Перелiк питань,
якщо емітент - акціонерне
що розглядались на Загальних зборах
товариство). Зазначається
акцiонерiв:1.Обрання лiчильної комiсiї.
інформація про проведення або 2.Звiт Виконавчого органу про роботу
непроведення загальних
Товариства у 2013 роцi. Затвердження
чергових та позачергових зборів звiтiв та висновкiв Виконавчого органу.
та у разі їх непроведення
Затвердження результатiв дiяльностi
вказуються причини, також
Товариства за звiтний перiод; 3.Звiт Назазначається перелік питань, що глядової ради про роботу Товариства у
розглядалися на загальних
2013 роцi. Затвердження звiтiв та
зборах, особи, що подавали
висновкiв Наглядової ради. 4.Звiт
пропозиції до переліку питань
Ревiзора про роботу Товариства у 2013
порядку денного, у разі провероцi. Затвердження звiтiв та висновкiв
дення позачергових зборів
Ревiзора; 5.Затвердження рiчного звiту
зазначаються особа, що
за 2013 рiк та розподiл прибутку, термiн
ініціювала проведення загальних та порядок виплати дивiдендiв (порядку
зборів, результати розгляду
покриття збиткiв). 6.Прийняття рiшення
питань порядку денного. У разі
про припинення повноважень членiв наякщо загальні збори не відбули- глядової ради. 7.Обрання членiв нагляся, вказуються причини
дової ради, затвердження умов трудових контрактiв, що укладатимуться з
ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контрактiв з членами наглядової ради

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ȾɇȱɉɊɈȼɋɖɄɂɃ ɆȿɌȺɅɍɊȽȱɃɇɂɃ
ɁȺȼɈȾ©ɄɈɆȱɇɆȿɌª

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɄɨɦLɧɬɟɪɧɭɛɭɞ
ɤLɦ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚGP]BNRPLQPHW#NRPLQVWHHOFRP
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀGP]NRPLQPHWLQIXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɲɥɹɯɨɦɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀɡɚɪɿɲɟɧɧɹɦɜɢɳɨɝɨɨɪɝɚɧɭɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȾɚɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɟɦLɬɟɧɬɚɉɪȺɌ©ȾɆɁɄɈɆȱɇ
ɆȿɌª ɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ ɲɥɹɯɨɦɥLɤɜLɞɚɰLʀɤɜLɬɧɹɪɨɤɭ
ɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉɪȺɌ©ȾɆɁ©ɄɈɆȱɇɆȿɌªɳɨɜLɞɛɭɥɢɫɶ
ɤɜLɬɧɹɪɨɤɭɩɪɢɣɧɹɬɟɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɟɦLɬɟɧɬɚɲɥɹɯɨɦ
ɥLɤɜLɞɚɰLʀ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɉɪȺɌ©ȾɆɁ©ɄɈɆȱɇɆȿɌªɲɥɹɯɨɦɥLɤɜLɞɚɰLʀɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɨ©ɡɚªɲɬ
ɚɤɰLɣɳɨɫɤɥɚɞɚɽɜLɞɩɪɢɫɭɬɧLɯ©ɩɪɨɬɢªɧɟɦɚɽ©ɭɬɪɢɦɚɥɢɫɶª
ɧɟɦɚɽ©ɧɟɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢªɧɟɦɚɽɊɿɲɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɟ
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪLɱɧɨʀ ɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜLɬɧɨɫɬL ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɪ
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8.Попереднє
ухвалення
значних
правочинiв, якi можуть вчинятись протягом наступного року.
Пропозицiї до перелiку питань не надавались. Загальні збори ініціювала Наглядова рада Товариства.
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
Попере2014
дній 2013
Усього активів
706107
1 241 863
Основні засоби (за залишковою вартістю)
9
21
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
73 200
62 524
Грошові кошти та їх еквіваленти
108
134
Власний капітал
700 909
1 228 408
Статутний капітал
181 000
181 000
Нерозподілений прибуток (непокритий
519 909
1 047 408
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
7
3
Поточні зобов'язання і забезпечення
5 191
13 452
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-291,43591 407,98177
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну -291,43591 407,98177
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1 810 000 1 810 000
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
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Найменування посади: Генеральний директор
______________
Білецький Ю. О.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
17.04.2015 р.
(дата)
(додаток 44 у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713)

ɩLɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɦɜɢɫɧɨɜɤɨɦɡɚɪLɤɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈɆ Ɂ ɈȻɆȿɀȿɇɈɘ ȼ,ȾɉɈȼ,ȾȺɅɖɇ,ɋɌɘ ©ȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄȺ Ɏ,ɊɆȺ
©ɆȺɄɋɂɆɍɆª ɋɜLɞɨɰɬɜɨɩɪɨɜɤɥɸɱɟɧɧɹɞɨɊɟɽɫɬɪɭɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯɮLɪɦ
ɬɚ ɚɭɞɢɬɨɪLɜ ʋ ɪ ɹɤɟ ɜɢɞɚɧɟ ɡɚ ɪLɲɟɧɧɹɦ Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɚɥɚɬɢ
ɍɤɪɚʀɧɢɜLɞɪ ɱɢɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɿɞɫɭɬɧɿɪɨɡɦɿɪɜɥɚɫɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɟɦLɬɟɧɬɚɫɤɥɚɞɚɽ± ɬɢɫɝɪɧ ɫɭɦɚɡɨɛɨɜCɹɡɚɧɶ±ɬɢɫ
ɝɪɧɪɨɡɦLɪɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɢɫɝɪɧ
ɉɪɢɱɢɧɢ ɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɲɥɹɯɨɦ ɥLɤɜLɞɚɰLʀ ɡɪɨɫ
ɬɚɧɧɹɡɛɢɬɤɿɜɜɿɞɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɪɟɚɥɶɧɢɯɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚ
ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɬɚɧɭ
ɋɬɚɧɨɦɧɚɪɩɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɜɰɿɥɨɦɭɫɤɥɚɞɚɸɬɶ
ɬɢɫɝɪɧɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɩɨɬɨɱɧɚɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧLɫɬɶɡɚɬɨɜɚɪɢɪɨɛɨɬɢ
ɩɨɫɥɭɝɢ±ɬɢɫɝɪɧɩɨɬɨɱɧɚɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶɡɚɪɨɡɪɚ
ɯɭɧɤɚɦɢɡɛɸɞɠɟɬɨɦɬɢɫɝɪɧɡɚɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢɡLɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɬɢɫ
ɝɪɧɡɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰLɬɢɫɝɪɧLɧɲLɩɨɬɨɱɧLɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ±ɬɢɫɝɪɧ
Ɂɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɪɿɤɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɦɚɽɜɥɚɫɧɢɯɤɨ
ɲɬɿɜɚɤɬɢɜɿɜɉɪȺɌ©ȾɆɁ©Ʉɨɦɿɧɦɟɬªɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɞɥɹɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɡɚɣɨɝɨ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɢɉɿɫɥɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɜɫɿɯɚɤɬɢɜɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ
ɩɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɫɭɦɚɳɨɦɨɠɟɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹɞɥɹɪɨɡɩɨɞɿɥɭɦɿɠɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɚɦɢɜɿɞɫɭɬɧɹ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȼɆɋɚɜɱɟɧɤɨ
ɪ
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство “НОРД”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
"НОРД"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13533086
емітента
3. Місцезнаходження емітента
84322 Донецька обл.., м. Краматорськ вул. Шкiльна, 117
4. Міжміський код, телефон та факс (044)-221-85-24
емітента
5. Електронна поштова адреса
korona@.nord.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://nord.ua/index.php?route=nord/
яка додатково використовується
extra/company5/pat_nord
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
2. Текст повідомлення
Голова правлiння Поправко Олександр Миколайович (паспорт: серiя ВК
номер 290356 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку
29.06.2006) звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 7 мiсяцiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член правлiння Клiмов Костянтин Генадiйович (паспорт: серiя ВС номер
274705 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку 04.05.2000 р.)
звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член правлiння Клочко Сергiй Юрiйович (паспорт: серiя ВК номер
173227 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку 19.07.2005)
звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член правлiння Мiщенко Сергiй Олегович (паспорт: серiя ВА номер
254788 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 18.03.2006)
звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член правлiння Приколота Наталя Єгорiвна (паспорт: серiя ВВ номер
103662 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 12.11.1997)
звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член правлiння Тумаков Олександр Миколайович (паспорт: серiя ВА
номер 348471 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку
21.08.1996) звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член правлiння Тумаков Анатолiй Миколайович (паспорт: серiя ВА номер 346284 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку 13.06.1996)
звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член правлiння Женiков Олег Вадимович (паспорт: серiя ВВ номер
074843 виданий Калiнiнським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 05.11.1997)
звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член правлiння Фендрiкова Анжела Анатолiївна (паспорт: серiя ВА номер 515675 виданий Київським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 25.11.1996)
звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член правлiння Бiдюкова Анжела Сергiївна (паспорт: серiя ВС номер
224112 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 02.03.2000)
звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член правлiння Жидков Юрiй Вiталiйович (паспорт: серiя ВС номер
271194 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 31.03.2000)
звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Голова ревiзiйної комiсiї Денiсьєв Олександр Володимирович (паспорт:
серiя ВВ номер 979209 виданий Будьонiвським РВДМУУМВС України в
Дон.обл. 18.09.1999) звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято
загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член ревiзiйної комiсiї Шубчинська Любов Миколаївна (паспорт: серiя
ВВ номер 856886 виданий Пролетарським РВДМУУМВС України в Дон.обл.
28.08.1999) звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член ревiзiйної комiсiї Толсторожих Валентина Володимирiвна (паспорт: серiя ВК номер 649590 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку 16.10.2009) звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок,
протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член ревiзiйної комiсiї Савицький Сергiй Георгiйович (паспорт: серiя ВВ
номер 603202 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку
01.10.1998) звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член ревiзiйної комiсiї Дрикiн Микола Iванович (паспорт: серiя ВК номер
910473 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку 25.04.2012)
звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член ревiзiйної комiсiї Пугач Свiтлана Вiталiївна (паспорт: серiя ВС номер 470985 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл.
24.10.2000) звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член ревiзiйної комiсiї Хрома Тетяна Григорiвна (паспорт: серiя ВВ номер 207270 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл.
12.01.1998) звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Голова наглядової ради Ландик Андрiй Валентинович (паспорт: серiя
ТТ номер 200530 виданий Печерським РВГУДМС України в м. Києвi
09.10.2013) звiльнено 17.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 12.39600% на суму 3346.94 грн. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв
ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член наглядової ради Ландик Неллi Володимирiвна (паспорт: серiя СН
номер 129053 виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києвi
11.10.1996) звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 5 мiсяцiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член наглядової ради Кирпиченко Олена Олександрiвна (паспорт: серiя
ВА номер 699774 виданий Димитрiвським МВУМВС України в Дон.обл.
03.06.1997) звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 5 мiсяцiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Голова правлiння Поправко Олександр Миколайович (паспорт: серiя ВК
номер 290356 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку
29.06.2006) призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на
який призначено особу 1 рiк згiдно статуту. Попереднi посади, на яких перебувала особа: з 19.02.2007 р. по 05.10.2014 р. зам.головного iнженерадиректор «ММЗ»; з 06.10.2014 р. по теперешнiй час генеральний директорголова правлiння ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
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№76, 22 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Член правлiння Мельниченко Василь Андрiйович (паспорт: серiя ВВ номер 631871 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 22.10.1998)
призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк згiдно статуту, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi
5 рокiв З 01.02.2001 р. по 14.04.2003 р. «Совет профсоюзних работнiков»
зам.директора по хозрасчетной деятельности; с 28.08.2012 р. ПАТ «НОРД»
зам.ген.директора по безпецi.. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член правлiння Статiнов Анатолiй Сергiйович (паспорт: серiя ММ номер
577998 виданий Комiнтерновським РОХГУУМВС України в Харкiвськiй обл.
11.07.2000) призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який
призначено особу 1 рiк згiдно статуту, iншi посади, якi обiймала ця особа за
останнi 5 рокiв З 20.07.2009р. по 26.09.2011 цех №1 ПАТ «НОРД» iнженертехнолог; з 27.09.2011 р. по 30.11.2013 р. ПАТ «УкрНДIПобутмаш» гол. технолог; з 01.12.2013 р. ПАТ «НОРД» гол. технолог.. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член правлiння Клiмов Костянтин Генадiйович (паспорт: ВС № 274705
виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку 04.05.2000 р.) призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 1 рiк згiдно
статуту. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД»
17.04.2015. Попереднi посади, на яких перебувала особа: з 24.03.2008 р.начальник цеха № 21; з 07.02.2011 р.-начальник цеха по виготовленню
шафiв, уплотн. ПАТ «НОРД»; з 01.06.2012 р.-директор заготiвел. виробництва; з 01.08.2012 р.- директор виробництва № 21; з 25.04.2013 р. -начальник вiддiлу ПДО; з 04.02.2014 р. по теперешнiй час-зам.ген.директора по
виробництву.
Член правлiння Мiщенко Сергiй Олегович (паспорт: серiя ВА номер
254788 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 18.03.2006)
призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк згiдно статуту. Попереднi посади, на яких перебувала особа: з 10.03.2009 р. до теперешнього часу начальник вiддiлу сбуту ПАТ
«НОРД». Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД»
17.04.2015.
Член правлiння Приколота Наталя Єгорiвна (паспорт: серiя ВВ номер
103662 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 12.11.1997)
призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано
особу 1 рiк згiдно статуту. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв
ПАТ «НОРД» 17.04.2015. Попереднi посади, якi обiймала особа: з
17.10.2003 р. по 31.08.2012 р. ЗАТ «Iнтертехнiка» головний бухгалтер; з
01.09.2012 р. ПАТ «НОРД» головний бухгалтер.
Член правлiння Тумаков Олександр Миколайович (паспорт: серiя ВА номер 348471 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку 21.08.1996)
призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано
особу 1 рiк згiдно статуту. Попереднi посади, на яких перебувала особа за
останнi роки: з 25.02.2008 р. - начальник збирального цеху ПАТ «НОРД»; з
01.06.2010 р. зам.ген.директора по випуску готової продукцiї; з 15.06.2012 р.зам.ген. директора по сервiсному обслуговуванню ПАТ «НОРД»; з 01.03.2013
р. по теперешнiй час директор по сервiсному обслуговуванню. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член правлiння Тумаков Анатолiй Миколайович (паспорт: серiя ВА номер 346284 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку 13.06.1996)
призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обирана
особа 1 рiк згiдно статуту. Попереднi посади, якi обiймала особа: з
06.10.2008 р.-12.08.2011 р.-директор ТОВ «ДЗГ та ЕБА»; 08.11.2012 до теперешнього часу директор ТОВ «ДЗГ та ЕБА». Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Член правлiння Женiков Олег Вадимович (паспорт: серiя ВВ номер
074843 виданий Калiнiнським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 05.11.1997)
призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обирається особа 1 рiк згiдно статуту. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015. Попереднi посади, на яких перебувала
особа: з 30.05.2007 р. по 01.02.20011 р. директор по розвитку в ПАТ
«УкрНДIПобутМаш»; з 01.02.2011 р. по 11.12.2012 р.- директор по розвитку
в ПАТ «НОРД»; з 11.12.2012 р. по 14.02.2015 р. ПАТ «НОРД» радник генерального директора по орг.питанням; з 16.02.2015 р по теперешнiй час
ПРАТ «Торговий альянс» начальник вiддiлу збуту.
Член правлiння Фендрiкова Анжела Анатолiївна (паспорт: серiя ВА номер
515675 виданий Київським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 25.11.1996) призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обирається особа 1
рiк згiдно статуту. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ
«НОРД» 17.04.2015. Попереднi посади, на яких перебувала особа: з
01.10.2008 р. до теперешнього часу начальник вiддiлу ПАТ «НОРД».
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Член правлiння Бiдюкова Анжела Сергiївна (паспорт: серiя ВС номер
224112 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 02.03.2000)
призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обирається особа 1 рiк згiдно статуту. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015. Попереднi посади, на яких перебувала
особа: з 01.08.1995 р. до теперешнього часу ПАТ «НОРД» старший iнспектор
по контролю за виконанням доручень.
Голова ревiзiйної комiсiї Денiсьєв Олександр Володимирович (паспорт:
серiя ВВ номер 979209 виданий Будьонiвським РВДМУУМВС України в Дон.
обл. 18.09.1999) призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на
який обирається особа 1 рiк згiдно статуту. Рiшення прийнято загальними
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015. Попереднi посади, на яких перебувала особа: з 27.04.2010 р.-26.11.2012 р.- гол.держ.подат.ревiзор
спецiал.держ.податкова iнспекцiя; з 07.02.2013 р. до теперешньго часу
ревiзор ПАТ «НОРД».
Член ревiзiйної комiсiї Шубчинська Любов Миколаївна (паспорт: серiя
ВВ номер 856886 виданий Пролетарським РВДМУУМВС України в Дон.обл.
28.08.1999) призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який
обирається особа 1 рiк згiдно статуту. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015. Попереднi посади, на яких перебувала особа: з 16.12.2009 р.- 31.07.2010 р.- нач. департаменту ПАТ «НОРД»;
з 09.08.2010 р. до теперешнього часу зам. Начальника юрвiддiлу
ПАТ «НОРД».
Член ревiзiйної комiсiї Толсторожих Валентина Володимирiвна (паспорт:
серiя ВК номер 649590 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку
16.10.2009) призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який
обирається особа 1 рiк згiдно статуту. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015. Попереднi посади, на яких перебувала
особа: з 15.04.2005 р. до теперешнього часу аудитор-ревiзор ПАТ «НОРД».
Член ревiзiйної комiсiї Савицький Сергiй Георгiйович (паспорт: серiя ВВ
номер 603202 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку
01.10.1998) призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який
обирається особа 1 рiк згiдно статуту. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015. Попереднi посади, на яких перебувала особа: з 08.08.2006 р.-29.08.2008 р.- нач. вiддiлу ЗАТ «УкрНДIПобутмаш»;
з 22.08.2011 р. до теперешнього часу нач. вiддiлу ПАТ «НОРД».
Член ревiзiйної комiсiї Дрикiн Микола Iванович (паспорт: серiя ВК номер
910473 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку 25.04.2012) призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обирається особа
1 рiк згiдно статуту. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв
ПАТ «НОРД» 17.04.2015. Попереднi посади, на яких перебувала особа: з
01.10.1991 р. до теперешнього часу начальник бюро ПАТ «НОРД».
Член ревiзiйної комiсiї Пугач Свiтлана Вiталiївна (паспорт: серiя ВС номер 470985 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 24.10.2000)
призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обирається особа 1 рiк згiдно статуту. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015. Попереднi посади, на яких перебувала
особа: з 01.10.2006 р. по теперешнiй час начальник бюро вiддiлу економiки
та цiнової полiтики ПАТ «НОРД».
Член ревiзiйної комiсiї Колб Свiтлана Олександрiвна (паспорт: серiя ВА
номер 141506 виданий Селiдiвським МВУМВС України в Дон.обл. 02.08.1996)
призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк згiдно статуту, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi
5 рокiв з 10.06.2003 р. по 01.09.2013 р. ПРАТ «Iнтертехнiка» економiст; з
02.09.2013 р. по теперешнiй час ПАТ «НОРД» ведучий економiст.. Рiшення
прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Голова наглядової ради Ландик Андрiй Валентинович (паспорт: серiя ТТ
номер 200530 виданий Печерським РВГУДМС України в м. Києвi 09.10.2013)
призначено 17.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
12.39600% на суму 3346.94 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу, 1 рiк згiдно статуту.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
Попереднi посади, на яких перебувала особа: з 12.02.2008 р. по 01.09.2010 р.
ПАТ «НОРД» перший заступник генерального директора; з 01.09.2010 р. по
20.02.2012 р. перший вiце-президент ПАТ «НОРД»; з 20.02.2012 р. по
19.04.2013 р. ген. директор ПАТ «НОРД»; з 22.04.2013 р. по теперешнiй час
Голова наглядової ради ПАТ «НОРД».
Член наглядової ради Ландик Неллi Володимирiвна (паспорт: серiя СН
номер 129053 виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києвi
11.10.1996) призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який
обирається особа 1 рiк згiдно статуту. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015. Попереднi посади, на яких перебувала
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
особа: з 07.08.2002 р. по 11.09.2013 р. економiст ПРАТ «Iнтертехнiка».
Член наглядової ради Кирпиченко Олена Олександрiвна (паспорт: серiя ВА
номер 699774 виданий Димитрiвським МВУМВС України в Дон.обл. 03.06.1997)
призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначається особа 1 рiк згiдно статуту. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв
ПАТ «НОРД» 17.04.2015. Попереднi посади, на яких перебувала особа: з
01.10.2009 р. по 31.03.2013 р. заступник начальника вiддiлу ТОВ «Домотехнiка»;
з 01.04.2013 р. заступник начальника вiддiлу ПАТ «НОРД».
Член правлiння Сташенко Вiктор Миколайович (паспорт: серiя ВС номер
047072 виданий Київським РВДМУУМВС України в Дон. обл. 16.11.1999)
призначено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призна-

чено особу 1 рiк згiдно статуту, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi
5 рокiв з 2006 р. по 31.01.2011 р.-головний iнженер ПАТ «НОРД»; з
01.02.2011 р. по 24.04.2013 р.- ген.директор ПАТ «НОРД»; з 25.04.2013 р.
по теперешний час директор завода «Компресор». Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
3.2. Найменування посади.
Голова ПравлiнняГенеральний директор ___________ Поправко Олександр Миколайович
М.П.

Річна інформація емітента - Приватне акціонерне
товариство «Дослідний завод зварювального устаткування інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона»

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 326/10/1/11, дата реєстрації
випуску - 08.08.2011 року, код цінного паперу - ISIN - UA4000142178, тип
цінного паперу – акція проста іменна, форма іcнування – бездокументарна,
номінальна вартість – 1,00 грн., кількість – 15 650 064 акцій, загальна номінальна вартість – 15 650 064.00 гривень, найменування органу, що зареєстрував випуск – Територіальне управління Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку в м.Києві та Київської області.
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшних ринках
не вiдбувається. Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових
бiржах не було. Мета розмiщення акцiй: збiльшення статутного капiталу.
Кошти залучаються з метою посилення ринкових позицiй Товариства, розширення обсягiв операцiй та зменшення необхiдностi зовнiшнього
фiнансування. Усi фiнансовi ресурси, одержанi внаслiдок розмiщення
акцiй, будуть використанi на посилення iнвестицiйної дiяльностi. Фiнансовi
ресурси, одержанi внаслiдок додаткового розмiщення акцiй, не будуть використовуватись для покриття збиткiв.
5. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудитор: товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна група
аудиторів»; свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №3265 видано згідно з рішенням Аудиторської палати України №127
від 25.10.2003р.; свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги
на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – П000167, реєстраційний номер №167 від
03.09.2013р., строк дії з 03.09.2013р. по 04.09.2018р.; аудитор, що проводить аудиторську перевірку – Іванченко Ольга Сергіївна, сертифікат аудитора А 005016., місцезнаходження: м.Київ, вул. Артема,58/2в, оф.27, електрона адреса: o_ivanchenko@bk.ru, тел./факс: 5012441.
Аудиторський висновок: Керівництву Приватного акціонерного товариства «Дослідний завод зварювального устаткування
інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» Ми провели аудиторську
перевірку балансу, що додається, станом на 31 грудня 2014р., а також звітів про фінансові результати, про рух грошових коштів, про власний капітал
і приміток до фінансової звітності за 2014 рік, що закінчився 31.12.2014р.,
Приватного акціонерного товариства «Дослідний завод зварювального
устаткування інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона». Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал компанії. Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо них на підставі аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними
стандартами аудиту. Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку, щоб одержати обґрунтовану впевненість, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає перевірку
шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації
у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвий вплив облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювання надання фінансових звітів у цілому. Ми вважаємо, що проведена нами
аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої
думки. На нашу думку фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Дослідний завод зварювального устаткування інституту електрозварювання
ім. Є.О. Патона» станом на 31 грудня 2014р. та відповідає вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, принципам облікової політики підприємства, стандартам бухгалтерського обліку. Генеральний директор ТОВ«Міжнародна група аудиторів»
(сертифікат А№005016) Іванченко О.С. 16 квітня 2015 року офіс №27 в
буд.№58/2 по вулиці Артема в місті Києві.
6. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого
оприлюднення
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 21 квітня 2014 року.
7. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство
«Дослідний завод зварювального
устаткування інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона»
Організаційно-правова форма
Приватне акцiонерне товариство
Місцезнаходження емітента
03045, м.Київ, Голосіївський район,
вул.Новопирогівська, будинок 66
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05417733
емітента
Міжміський код, телефон та факс (044) 529 27 23
Електронна поштова адреса
paton@emitent.net.ua
емітента
Серія і номер свідоцтва про
ААБ № 386860
державну реєстрацію емітента
Дата видачі свідоцтва про
19 червня 2002 року
державну реєстрацію
Адреса сторінки в мережі
http://paton.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
Розмір статутного капіталу
15 650 064 гривень
емітента

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)
період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
58 651
60413
Основні засоби (за залишковою вартістю)
11 392
12211
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
37 569
36157
Сумарна дебіторська заборгованість
9 448
14572
Грошові кошти та їх еквіваленти
242
12
Власний капітал
15717
15726
Статутний капітал
15650
15650
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
50
62
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
42 934
50687
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0.003960 0.003960
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.003960 0.003960
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
15650064 15650064
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду
Вартість чистих активів
15717
15726
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та
його засновників
Інформація про органи управління емітента
Органами управлiння емiтента є: Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада
Товариства; Ревізійна комісія; Виконавчий орган – Голова правління. Iнформацiя
про посадових осіб емітента Голова наглядової ради Товариства – Котко Ігор
Григорович, Голови правління – Кисіль Сергій Геннадійович.
Інформація про засновників емітента
Юридичні особи, частка у статутному капіталі 100 %.
4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуск акцій
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Полтава-банк»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публічне акціонерне товариство «Полтаваемітента, код за ЄДРПОУ, банк», 09807595,
місцезнаходження,
Полтавська обл., Октябрський р-н, 36020,
міжміський код та
м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а,
телефон емітента
0532227863
2. Дата розкриття повного 17.04.2015 року
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній бази даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.poltavabank.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну інформацію
4. Найменування, код за Аудиторська фірма Товариство з обмеженою
ЄДРПОУ аудиторської
відповідальністю «Фінком-аудит», 23164098
фірми (П.І.Б. аудитора –
фізичної особи –підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про
1. Чергові загальні збори акцiонерiв
загальні збори (розділ
ПАТ "Полтава-банк" відбулись 10 квітня
заповнюється у випадку, 2014 року (Протокол № 1 від 10.04.2014 р.)
якщо емітент – акціонер- Вид загальних зборів - чергові. Мiсце
не товариство).
проведення - 36020, м. Полтава,
вул. Паризької Комуни, 40-а. Кворум зборів 96,0116 %. Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів був затверджений наглядовою радою
Банку (протокол № 5 від 24.02.2014 р.). Питання порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2. Звiт правлiння про виконання
основних напрямiв дiяльностi Банку у 2013 роцi та їх визначення на 2014 р.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту наглядової ради Банку. 4. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї Банку. 5. Затвердження
результатiв дiяльностi Банку у 2013 р. та заходiв за результатами розгляду
висновкiв аудиторської фiрми. 6. Розподiл прибутку. Черговi загальнi збори
акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" прийняли такi рiшення: 1. Обрати лiчильну
комiсiю. 2. Звiт правлiння про виконання основних напрямiв дiяльностi Банку в 2013 роцi та основнi напрями дiяльностi Банку на 2014 рiк затвердити.
3. Звiт наглядової ради затвердити. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї Банку затвердити. 5. 1. Затвердити Рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2013 рiк ( Звiт про
фiнансовий стан (Баланс) ПАТ "Полтава - банк"; звiт про прибутки i збитки
та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати); звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом; звiт про змiни у власному капiталi (Звiт
про власний капiтал); примiтки до звiтiв). 2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми. 6. Чистий прибуток Банку за
2013 рiк який пiдлягає розподiлу загальними зборами акцiонерiв - 30144387
грн.71 коп. направити: - в резервний фонд Банку ( рахунок 5021) – 1508000
грн. 00 коп.; - на збiльшення капiталу Банку (рахунок 5030) - нерозподiлений
прибуток минулих рокiв - 28636387 грн. 71 коп.
6. Інформація про дивіденди.
Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Полтава-банк» були проведені
18.03.2015 р., кворум зборів – 83,3958 %.
За результатами
За результатами
звітного періоду
періоду, що
передував звітному
за простими
за
за
за
акціями
привіле- прости- привілейованими
ми
йованими
акціями акціями акціями
Сума нарахованих
11839800,000 5 000,000
0,000
5000,000
дивідендів, грн.
Нараховані
0,0168
0,020
0,000
0,020
дивіденди на одну
акцію, грн.
Сума виплачених
0,000
0,000
0,000
3427,490
дивідендів, грн.
Дата складення
24.03.2015 31.01.2015
31.01.2014
переліку осіб, які
мають право на отримання дивідендів
Дата виплати
26.03.2015 26.03.2015
21.04.2014
дивідендів
Опис Згiдно Статуту Банку розмiр дивiдендiв за простими акцiями визначається загальними зборами акцiонерiв Банку згiдно вимог чинного
законодавства України. Виплата дивiдендiв акцiонерам проводиться один раз
на рiк в повному обсязi, визначеному загальними зборами акцiонерiв. Розмiр
дивiдендiв за привiлейованими акцiями Банку визначений Статутом 20 вiдсоткiв.
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Для кожної виплати дивiдендiв наглядова рада Банку встановлює дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та
строк їх виплати. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється згідно
рішення чергових загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку осіб,
які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.
Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими
акцiями має бути складений протягом одного мiсяця пiсля закiнчення звiтного
року. Повiдомлення акцiонерiв про виплату дивiдендiв здiйснюється листами
протягом 30 днiв пiсля прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. За
попереднiй 2013 рiк згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Полтава-банк", якi вiдбулись 10.04.2014 р. (Протокол № 1) дивiденди за простими акцiями за 2013 рiк не нараховувались. Згiдно Статуту на виплату
дивiдендiв за 2013 рiк за привiлейованими акцiями було направлено 5000 грн.
00 коп. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв
за привiлейованими акцiями за 2013 рiк - 31.01.2014 р. визначена наглядовою
радою Банку (протокол № 2 вiд 15.01.2014 р.) Дата початку виплати дивiдендiв
за привiлейованими акцiями за 2013 рiк - 21.04.2014 р. та дата закiнчення виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2013 рiк - 27.06.2014 р.
визначенi наглядовою радою Банку (протокол № 9 вiд 28.03.2014 р.) На дату
початку виплати дивiдендiв в облiку було 250 000 iменних привiлейованих
акцiй. Сума нарахованих дивiдендiв за 2013 рiк на одну привiлейовану акцiю 0,02 грн. Дивiденди за акцiями, якi належать акцiонерам - юридичним особам,
перераховуються виключно у безготiвковiй формi на їх поточнi рахунки, а
акцiонерам - фiзичним особам виплачуються готiвкою у касi Банку, або шляхом перерахування коштiв на їх поточнi рахунки. Мiсце виплати дивiдендiв –
офiс Банку: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а. Не отриманнi
вчасно дивiденди депонуються на окремому рахунку в Банку та виплачуються на першу вимогу акцiонера у встановленому Статутом Банку та чинним
законодавством України порядку. Сума фактично сплачених дивiдендiв за
2013 рiк за привiлейованими акцiями 3427 грн. 49 коп. Сума фактично сплачених дивiдендiв за 2013 рiк на одну привiлейовану акцiю - 0,01 грн. За звiтний
2014 рiк згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Полтавабанк", якi вiдбулись 18.03.2015 р. (Протокол № 1) на виплату дивiдендiв за
простими акцiями направлено 11 839 800 грн. 00 коп. Дата складання перелiку
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями за 2014
рiк - 24.03.2015 р. визначена наглядовою радою Банку (протокол № 14 вiд
18.03.2015 р.). Дата початку виплати дивiдендiв за простими акцiями за 2014
рiк - 26.03.2015 р. та дата закiнчення виплати дивiдендiв за простими акцiями
за 2014 рiк - 18.09.2015 р. визначенi наглядовою радою Банку (протокол № 14
вiд 18.03.2015 р.). На дату початку виплати дивiдендiв в облiку було 704750000
iменних простих акцiй. Сума нарахованих дивiдендiв за 2014 рiк на одну просту акцiю - 0,0168 грн. Згiдно Статуту Банку на виплату дивiдендiв за 2014 рiк
за привiлейованими акцiями було направлено 5000 грн. 00 коп. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими
акцiями за 2014 рiк - 31.01.2015 р. визначена наглядовою радою Банку (протокол № 2 вiд 17.01.2015 р.) Дата початку виплати дивiдендiв за
привiлейованими акцiями за 2014 рiк - 26.03.2015 р. та дата закiнчення виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2014 рiк - 30.06.2015 р.
визначенi наглядовою радою Банку (протокол № 13 вiд 13.03.2015 р.). На
дату початку виплати дивiдендiв в облiку було 250 000 iменних привiлейованих
акцiй. Сума нарахованих дивiдендiв за 2014 рiк на одну привiлейовану акцiю 0,02 грн.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка
(тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
1329402
1377952
Грошові кошти та їх еквіваленти
141552
244680
Кошти в інших банках
421
198
Кредити та заборгованість клієнтів
874794
900569
Усього зобов'язань
1031800
1115633
Кошти банків
0
0
Кошти клієнтів
989592
1073366
Усього власного капіталу та частка меншості
297602
262319
Статутний капітал
70500
70500
Чистий прибуток/ (збиток)
34300
30150
Чистий прибуток / (збиток) на одну просту
0,05
0,04
акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток/ (збиток) на
0,05
0,04
одну просту акцію (грн.)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у Річній інформації
емітента цінних паперів за 2014 рік
Голова правління
______
В.С. Переверзев
(підпис)
(ініціали та призвище керівника)
М.П.
21.04.2015
		
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ”
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
ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАР
СЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
2. Код за ЄДРПОУ
05786152
3. Місцезнаходження
65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 72
4. Міжміський код, телефон та факс
(0482)34-10-22 (0482)34-10-22
5. Електронна поштова адреса
05786152@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 20 квiтня 2015
року.Припинено з 20.04.2015 р. повноваження Голови Наглядової ради Пивовар Олени Василiвни (паспорт АК 298461, виданий Жовтневим РI ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй обл., 13.10.1998 р.) на пiдставi рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2015 р. (Протокол 1/2015). Часткою у
статутному капiталi емiтента не володiє. Змiни вiдбулися у зв’язку iз
закiнченням строку дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. На посадi перебувала з 13.03.2012 року.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 20 квiтня 2015 року.
Припинено з 20.04.2015 р. повноваження члена Наглядової ради Сушкової Валентини Олексiївни (паспорт АЕ 486861, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй обл., 31.01.1997 р.) на пiдставi рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2015 р. (Протокол 1/2015). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,00000041339 %. Змiни вiдбулися у зв’язку iз
закiнченням строку дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. На посадi перебувала з 13.03.2012 року.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 20 квiтня 2015
року. Припинено з 20.04.2015 р. повноваження члена Наглядової ради Хорольської Тетяни Сергiївни (паспорт АК 196738, виданий Бабушкiнським РВ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»

1. Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»
1.2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00382059
1.3. Місцезнаходження: 87500 місто Маріуполь, вулиця Миколаївська,
будинок 89
1.4. Міжміський код та телефон та факс: (0629)470028
1.5. Електронна поштова адреса: lgt@mkf.dn.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.mkf.dn.ua
1.7. Вид особливої інформації: відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
2.Текст повідомлення
2.1.Дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом ліквідації: 20 квітня 2015 р.
2.2.Назва органу емітента, що прийняв це рішення: річні загальні збори
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен».
2.3.Причини такого рішення: добровільне рішення акціонерів про припинення Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» шляхом ліквідації.
2.4.Дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене
питання: 20 квітня 2015 р.
2.5.Результати голосування із зазначенням кількості голосів «за» та
кількості голосів «проти»:

ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл., 25.06.1998 р.) на пiдставi
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2015 р. (Протокол 1/2015).
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Змiни вiдбулися у зв’язку
iз закiнченням строку дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. На посадi перебувала з 13.03.2012 року.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ
ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 20 квiтня
2015 року. Обрано на посаду члена Наглядової ради Фандiй Оксану
Леонiдiвну (паспорт АК 727457 Ленiнським РВ УМВС України у
Днiпропетровськiй обл. 19.11.1999 р.) на пiдставi рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв вiд 20.04.2015 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: спецiалiст з ведення реєстрiв власникiв iменних ЦП.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ
ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 20 квiтня
2015 року. Обрано на посаду члена Наглядової ради Хому Олега Володимировича (паспорт EK 926831, виданий органом 8099, дата видачi:
22.04.2010 р.) на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд
20.04.2015 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: Менеджер з фiнансiв «Унiбудiнвест».
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ
ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 20 квiтня
2015 року. Обрано на посаду члена Наглядової ради Хорольську Тетяну
Сергiївну (паспорт АК 196738, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй обл., 25.06.1998 р.) на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2015 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 спецiалiст.
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
Потiшман Дмитро Йосифович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2015
(дата)

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 762608
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 100% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право
брати участь в загальних зборах акціонерів.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано
0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
2.6.Інформація щодо кредиторів або їх відсутність: так, є в наявності
кредитори.
2.7.Вартість чистих активів, сума зобов'язань й розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію емітента: вартість чистих активів – 78198 тис. грн.; сума
зобов'язань – 4597 тис. грн.; розмір власного капіталу – 78198 тис. грн.
2.8.Інформація про достатність активів емітента для розрахунку за його
зобов'язаннями: так, достатньо активів емітента достатньо для розрахунку
за зобов’язаннями.
2.9.Сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і
розподілятиметься між акціонерами: 54155 тис. грн.
3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України:
Голова ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен» Широков О. М.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№76, 22 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Прожектор»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Прожектор», код за ЄДРПОУ 14307825,
місцезнаходження 11603, Житомирська обл., Малин, вул. Фрунзе, буд. 36,
міжміський код та телефон емітента 04133 52648. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії 17.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.projektor.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. Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені 17.04.2014 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Прийняття
рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального 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. 6.Затвердження річного звіту за 2013 рік. 7.Визначення порядку покриття збитків ПАТ «Прожектор» за звітний період та плану розподілу прибутку на 2014 рік. 8.Прийняття рішення про припинення
повноважень членів Наглядової ради. 9.Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного
зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на загальних зборах, були
прийняті рішення. 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
21155
20475
Основні засоби (за залишковою вартістю)
5013
5238
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
9353
12560
Сумарна дебіторська заборгованість
4801
937
Грошові кошти та їх еквіваленти
298
48
Власний капітал
14829
15373
Статутний капітал
5854
5854
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-2391
-1847
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
--Поточні зобов'язання і забеспечення
6326
5102
Чистий збиток на одну просту акцію
-0.0048516 -0.0095238
Скоригований чистий збиток на одну просту
-0.0048516 -0.0095238
акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
117074600 117074600
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 ____________ Подзiрей Iван Iванович

Публiчне акцiонерне товариство
«Житомирбудтранс»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Житомирбудтранс», код за ЄДРПОУ 01273740, місцезнаходження 10025,
м. Житомир вул. Промислова, буд.17, міжміський код та телефон емітента
0412 332010. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.
ztbudtrans.ho.ua. 4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма
«Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478. 5. Інформація про загальні збори - В
звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збори акціонерівне 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
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
звітний поперепоказника
дній
Усього активів
611
654

Приватне акцiонерне товариство
«Бердичiвське пiдприємство обчислювальної технiки та iнформатики»

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:
Приватне акцiонерне товариство «Бердичiвське пiдприємство обчислювальної технiки та iнформатики», 13553812, 13303 Житомирська область, м. Бердичiв, вул. Ватутiна, буд.10-А, 04143 40884
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 14 квітня 2015 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.bpoty.berdychiv.in.ua
Директор
Котов Василь Васильович
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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 забеспечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
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

603
635
----4
17
4
2
578
618
227
227
351
391
15
15
18
21
-0.044077 -0.045179
-0.044077 -0.045179
907485
--

907485
--

--

--

--

--

Директор ____________ Каменський Андрiй Петрович

Приватне акцiонерне товариство
«Житомирське облагропроменерго»

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:
Приватне акцiонерне товариство «Житомирське облагропроменерго»,
код за ЄДРПОУ 05531896,
10031 м. Житомир вул. Маршала Рибалка, буд.30, 0412 258965
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 17 квітня 2015 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.ztenergo.ho.ua
Директор ___________ А.О. Мороз
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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 Публiчне акцiонерне

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

26

товариство "ЗАВОД
ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ
МАТЕРIАЛIВ"

24595245
01013, м. Київ, вул. Промислова, буд.7
(044)528-02-00 (044) 528-02-38
mfk_reg@ukr.net
stockmarket.gov.ua/emitent
Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
14 квiтня 2015 року Публiчне акцiонерне товариство «ЗАВОД ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ» отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства
«Нацiональний депозитарiй України» (код за ЄДРПОУ: 30370711) перелiк
акцiонерiв, для проведення Загальних зборiв (вих. № 86569зв вiд 10 квiтня
2015 року). Згiдно даних перелiку сформованого станом на 10.04.2015 року, на
рахунках власника iменних цiнних паперiв вiдбулися змiни, а саме: вiдкрито
рахунок власнику iменних цiнних паперiв «юридичнiй особi»: Публiчне
акцiонерне товариство «Холдингова компанiя «Київмiськбуд» (ЄДРПОУ
23527052, адреса - вул.Суворова, буд. 4/6, м. Київ), на якому облiковується
5868783 штук простих iменних акцiй, що становить 55,0000 % вiд загальної
кiлькостi акцiй у статутному капiталi товариства
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Громнiцький Леонiд Пилипович 21.04.2015
Голова правлiння М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
(дата)
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
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 «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»

1.2. Код за ЄДРПОУ 00130659
1.3. Місцезнаходження Україна, Київська область, 09113, м. Біла
Церква, вул. Січневого прориву, 39
1.4. Міжміський код, телефон та факс 8-04463, 4-05-95; 4-06-02
1.5. Електронна поштова адреса zbk@zbk.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.zbk.com.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
21 квітня 2015 р. річними загальними зборами Публічного акціонерного
товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» прийнято
рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- звільнено з посади члена Наглядової ради Едварда Сомерса (Edward
Somers) (п-т PA 6689682, виданий паспортним офісом у м. Дублін, Ірландія
17.08.2006 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі
емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 10.04.2012р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- звільнено з посади члена Наглядової ради Шаргунова Володимира
Ананьєвича (п-т МК 481822, виданий Київським РУГУ ХМУ УМВС України в
Харківській області 30.05.1997 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у
статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 10.04.2012р.;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- звільнено з посади члена Наглядової ради Бала Євгенія Григоровича
(п-т КН 769603, виданий Лубенським МРВ УМВС України у Полтавській області 26.11.1998 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному
капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 10.04.2012р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- звільнено з посади члена Ревізійної комісії Галку Володимира Миколайовича (п-т АС 581007 виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській
обл. 14.09.1999 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному
капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 10.04.2012р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- звільнено з посади члена Ревізійної комісії Дубовик Марину Вікторівну (п-т СО 368392 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві
06.04.2000 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі
емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 10.04.2012р.; непогашених
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- звільнено з посади члена Ревізійної комісії Лисенко Ольгу Петрівну
(п-т МЕ 961570 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві
24.09.2009 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі
емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 10.04.2012р.; непогашених су-

30

димостей за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду члена Наглядової ради Шеннона Кірана Патріка
(Shannon Kieran Patrick) (п-т PС6198384, виданий паспортним офісом у
м. Дублін, Ірландія 29.06.2010р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у
статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено строком на
3 роки згідно Статуту; до призначення займав посади: Технічний керівник
ТОВ «СіАрЕйч Україна», операційний менеджер «Roadstone Wood Ltd.» в
Ірландії; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду члена Наглядової ради Рябцева Артема Сергійовича (п-т НС 811105, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаської області 25.05.2000р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено строком на 3 роки
згідно Статуту; до призначення займав посади Генеральний директор ТОВ
«СіАрЕйч Україна», заступник фінансового директора ТОВ «СіАрЕйч Україна», Аудиторська фірма «КПМГ Україна»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду члена Наглядової ради Шаргунова Володимира Ананьєвича (п-т МК 481822, виданий Київським РУГУ ХМУ УМВС України в Харківській області 30.05.1997 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено строком
на 3 роки згідно Статуту; до призначення займав посади член Наглядової
ради ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», директора з матеріально-технічного
забезпечення ТОВ «СіАрЕйч Україна»; директора з виробництва Клесівського кар’єру нерудних копалин «Технобуд»; непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Девіда Гайрі (David Guiry)
(п-т РВ 9494909 виданий паспортний офіс, м. Дублін, 23.02.2009р.) за рішенням загальних зборів. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента;
особу призначено строком на 5 років; до призначення займав наступні посади ПАТ «Подільський цемент» головний економіст з фінансових питань,
CRH Європейські матеріали (CRH Europe Material), фінансовий контролер;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Столяренко Ольгу Петрівну (п-т ТТ 233727 виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві
31.07.2014р.) за рішенням загальних зборів. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента; особу призначено строком на 5 років; до призначення займала наступні посади член Ревізійної комісії ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», бухгалтера ТОВ «СіАрЕйч Україна»; непогашених
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Дубовик Марину Вікторівну (п-т СО 368392 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві
06.04.2000 р.) за рішенням загальних зборів. Не володіє часткою у Статутному
капіталі емітента; особу призначено строком на 5 років; до призначення займала наступні посади: член ревізійної комісії ПАТ «Білоцерківський завод
ЗБК», головного бухгалтера ЗАТ «Порцелакiнвест»; члена ревізійної комісії
ВАТ «Білоцерківський завод ЗБК»; головного бухгалтера ТОВ «СіАрЕйч 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.Голова Правління Моргун Володимир Федорович
21.04.2015р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська
фабрика «Рошен»
1. Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»
1.2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00382059
1.3. Місцезнаходження: 87500 місто Маріуполь, вулиця Миколаївська,
будинок 89
1.4. Міжміський код та телефон та факс: (0629)470028
1.5. Електронна поштова адреса: lgt@mkf.dn.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.mkf.dn.ua
1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
2.Текст повідомлення
2.1. 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли
рішення про призначення Широкова Олександра Михайловича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаду Голови Ліквідаційної
комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення:
прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ
«Рошен» та у зв’язку з необхідністю обрання ліквідаційної комісії (комісії з
припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному
складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів
ПАТ «МКФ «Рошен». Частка особи у статутному капіталі емітента складає
0,0186%. Особу призначено Головою Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен» на період проведення процедури ліквідації ПАТ
«МКФ «Рошен». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: президент ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен», голова
правління ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен». Особа не
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
2.2. 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про призначення Таркової Людмили Григорівни (особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних) на посаду члена Ліквідаційної комісії (комісії з
припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у
зв’язку з необхідністю обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ
«МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб:
прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Частка особи у статутному капіталі емітента складає 0,0031 %. Особу призначено
членом Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен» на період проведення процедури ліквідації ПАТ «МКФ «Рошен». Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник юридичного відділу
ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен». Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
2.3. 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про призначення Клівцової Олени Василівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаду члена Ліквідаційної
комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення:
прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ
«МКФ «Рошен» та у зв’язку з необхідністю обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Особа не має частки у статутному капіталі
емітента. Особу призначено членом Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен» на період проведення процедури ліквідації ПАТ
«МКФ «Рошен». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти
років: начальник обліково-економічної служби (головний бухгалтер) ПАТ
«Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен». Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
2.4. 20 квітня 2015р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли
рішення про припинення повноважень Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально - Європейська кондитерська компанія» (код за ЄДРПОУ:
23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А) на посаді
Голови Наглядової ради ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення:
прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію
ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії
з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному
складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів
ПАТ «МКФ «Рошен». Частка даної особи у статутному капіталі
ПАТ «МКФ «Рошен» складає 89,1937%. Особа перебувала на займаній
посаді з 04.03.2013р. Замість даної особи, повноваження якої припинено (у
зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у
зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ
«Рошен») нікого не призначено.

2.5. 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення
про припинення повноважень Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» (код за ЄДРПОУ: 25392188, місцезнаходження: 02105, м. Київ,
вул. Павла Усенка, 8) на посаді члена Наглядової ради ПАТ «МКФ «Рошен».
Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення
про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів
ПАТ «МКФ «Рошен». Частка даної особи у статутному капіталі ПАТ «МКФ «Рошен» складає 4,5313 %. Особа перебувала на займаній посаді з 04.03.2013р.
Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен») нікого не призначено.
2.6. 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення
про припинення повноважень Городнічева Олексія Петровича (особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних) на посаді члена Наглядової ради ПАТ
«МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням
ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування
змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними
зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Особа перебувала на займаній посаді з 08.02.2011р. Особа не
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з
припинення) ПАТ «МКФ «Рошен») нікого не призначено.
2.7. 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про припинення повноважень Широкова Олександра Михайловича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на
посаді Голови Правління ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення:
прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ
«МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі
посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ
«МКФ «Рошен». Частка особи у статутному капіталі емітента складає
0,0186%. Особа перебувала на займаній посаді з 04.04.2014р. Особа не
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв’язку з прийняттям рішення
про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням ліквідаційної
комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен») нікого не призначено.
2.8. 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про припинення повноважень Таркової Людмили Григорівни
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді члена
Правління ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен»
та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ
«МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових
осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Частка особи у статутному капіталі емітента складає 0,0031%. Особа перебувала на займаній посаді з 16.03.2010р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи,
повноваження якої припинено (у зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен») нікого не призначено.
2.9. 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про припинення повноважень Рябцева В`ячеслава Геннадійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді
члена Правління ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття
загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен»
та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ
«МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових
осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Особа не має частки у статутному капіталі емітента Особа перебувала на займаній посаді з 04.03.2014р. Особа не має непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи, повноваження якої
припинено (у зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення)
ПАТ «МКФ «Рошен») нікого не призначено.
2.10. 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про припинення повноважень Клівцової Олени Василівни
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді члена
Правління ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен»
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та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ
«МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових
осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Особа не має частки у статутному капіталі емітента Особа перебувала на займаній посаді з 02.04.2008 р. Особа не має непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи, повноваження якої
припинено (у зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення)
ПАТ «МКФ «Рошен») нікого не призначено.
2.11. 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про припинення повноважень Андрусь Світлани Юріївни
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Голови
Ревізійної комісії ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття
загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен»
та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ
«МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових
осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Особа не має частки у статутному капіталі емітента Особа перебувала на займаній посаді з 04.03.2014 р. Особа не має непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи, повноваження якої
припинено (у зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення)
ПАТ «МКФ «Рошен») нікого не призначено.
2.12. 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення
про припинення повноважень Кравченко Катерини Олексіївни (особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних) на посаді члена Ревізійної комісії ПАТ
«МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціо-

нерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін
у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами
акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Особа не має частки у статутному капіталі емітента Особа перебувала на займаній посаді з 04.03.2014 р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ
«МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен») нікого не призначено.
2.13. 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення
про припинення повноважень Янушевської Жанни Олегівни (особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних) на посаді члена Ревізійної комісії ПАТ
«МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін
у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами
акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Особа не має частки у статутному капіталі емітента Особа перебувала на займаній посаді з 04.03.2014 р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ
«МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен») нікого не призначено.
3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України:
Голова ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен» Широков О. М.

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɨ
ɊɟɜɿɡɨɪɨɦɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɋɨɜɭɌɟɬɹɧɭȽɟɨɪɝɿʀɜɧɭɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀȺȿʋ
ɜɢɞɚɧɢɣȺɦɭɪɇɢɠɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣ
ɨɛɥɑɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉɪȺɌ©ȾɁȼɄɌ©ɄɈɆȱɇɆȿɌªɧɟɜɨɥɨ
ɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɈɛ
ɪɚɧɨɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɦɌɟɪɦɿɧɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɨɤɿɜɡ
ɪɨɤɭɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɽɩɨɫɚɞɭɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ
ɟɤɫɩɟɪɬɚɌɈȼȺɎ©ɋȾȺɍȾɂɌª
 Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɧɚ Ɂɚɫɿɞɚɧɧɿ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺ
ɊɂɋɌȼȺ ©Ⱦɇ,ɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ ȼɈȾɈȽȺɁɈɉɊɈȼ,Ⱦɇɂɏ ,
ɄɈɇɋɌɊɍɄɐ,ɃɇɂɏɌɊɍȻ©ɄɈɆ,ɇɆȿɌªɹɤɟɜɿɞɛɭɥɨɫɹɪɨɤɭ
ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɪɿɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪȺɌ©ȾɁȼɄɌ©ɄɈɆȱɇɆȿɌªɡɞɿɣ
ɫɧɟɧɨɩɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉɟɪɟɨɛɪɚɧɨ
ȽɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɿɡɢɧɰɟɜɭɌɟɬɹɧɭȼɿɤɬɨɪɿɜɧɭɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀȺɄ
ʋɜɢɞɚɧɢɣɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚLɧɢɜȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣ
ɨɛɥɚɫɬɿ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ Ɍɟɪɦɿɧ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɨɤɢɡɪ
ɑɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɇɚɥɸɬɿɧɚ Ⱥɧɬɨɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ
ɫɟɪɿʀ Ⱥɇ ʋ ɜɢɞɚɧɢɣ ȺɦɭɪɇɢɠɧɶɨɞɧLɩɪɨɜɫɶɤɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ
ɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬɿɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧ
ɬɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟ
ɦɚɽɌɟɪɦɿɧɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɨɤɢɡɪ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɌȱȼɚɫɿɧɚɪ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©Ⱦɇ,ɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ ȼɈ
ȾɈȽȺɁɈɉɊɈȼ,Ⱦɇɂɏ , ɄɈɇɋɌɊɍɄɐ,Ƀɇɂɏ ɌɊɍȻ
©ɄɈɆ,ɇɆȿɌª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɄɨɦLɧɬɟɪɧɭɛɭɞ
ɤLɦ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚG]YNWBNRPLQPHW#NRPLQVWHHOFRP
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀG]YWNNRPLQPHWLQIXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
  ɤɜɿɬɧɹ  ɪ ɱɟɪɝɨɜɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɉɊɂȼȺɌɇɈ
ȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©Ⱦɇ,ɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ ɁȺȼɈȾ
ȼɈȾɈȽȺɁɈɉɊɈȼ,Ⱦɇɂɏ , ɄɈɇɋɌɊɍɄɐ,Ƀɇɂɏ ɌɊɍȻ ©ɄɈɆ,ɇɆȿɌª ɩɪɨɬɨ
ɤɨɥ ɛɧ ɜɿɞ  ɪ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚɚɫɚɦɟ
Ɂɜɿɥɶɧɟɧɨɡɩɨɫɚɞɢ
ɊɟɜɿɡɨɪɚɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɋɨɜɭɌɟɬɹɧɭȽɟɨɪɝɿʀɜɧɭɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿʀȺȿʋ
ɜɢɞɚɧɢɣȺɦɭɪɇɢɠɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣ
ɨɛɥɑɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉɪȺɌ©ȾɁȼɄɌ©ɄɈɆȱɇɆȿɌªɧɟɜɨɥɨɞɿɥɚ
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɥɚɁɜɿɥɶɧɟɧɨ
ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɬɟɪɦɿɧɭɞɿʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹ
ɝɨɦɹɤɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪɩɨɪ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɿɜ
ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȺȼɌɈɆɈȻ,Ʌ,ɋɌª

ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ
ɫɬɜɨ ©ȺɜɬɨɦɨɛLɥLɫɬª 
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ  ɦ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ
ɈɪɞɠɨɧLɤLɞɡɟ ɜɭɥ ɍɪɚɥɶɫɶɤɚ 
ɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
 
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ
ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚ
ɪ
ɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ
ɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟ
DYWRPRELOLVWSDWXD
ɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
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ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȿɅȱəª
ȼɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɉȺɌ©ȿɅȱəªɡɚɪɿɤɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨʀɜȽɚɡɟ

ɬɿȻɸɥɟɬɟɧɶ©ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɇɄɐɉɎɊªɪʋɫɥɿɞɱɢɬɚɬɢȾɚɬɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ȿɅȱəª

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394

№76, 22 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɆȺȽȺɁɂɇʋ
©ɉɊɂȼɈɄɁȺɅɖɇɂɃª

ɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɿɞɫɨɬɤɿɜɉɨɩɟɪɟɞɧɹɩɨ
ɫɚɞɚɹɤɭɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɜɩɪɨɞɨɜɠɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɞɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ
©Ɇɚɝɚɡɢɧ ʋ ©ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɢɣª LɞɟɧɬɢɮLɤɚɰLɣɧɢɣ ɤɨɞ 
ȻɭɞɶɹɤɢɯLɧɲɢɯɩɨɫɚɞɜɬɨɦɭɱɢɫɥLɡɚɫɭɦLɫɧɢɰɬɜɨɦɧɚɛɭɞɶɹɤɢɯLɧɲɢɯ
ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯɜɩɪɨɞɨɜɠɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɨɛɿɣɦɚ
ɥɚ
Ɉɛɪɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɇɚɪɬɢɧɨɜɫɶɤɢɣ ȼɚɥɟɪɿɣ
ɉɚɜɥɨɜɢɱɡɚɪLɲɟɧɧɹɦɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɳɨɜLɞɛɭɥɢɫɶ
ɪɨɤɭɡɬɟɪɦLɧɨɦɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɫɚɞLɪLɤɚɥɟɧɟɦɟɧɲɟɧLɠɞɨɱɟɪ
ɝɨɜɢɯ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɡɝLɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɫɬɚɬɭɬɭɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬL
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ ɩɨɫɚɞɚ ɹɤɭ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ
ɬɚ ɬɚɤɚ ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɟɦLɬɟɧɬɨɦ  ɝɨɥɨɜɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚ ɜLɞɦɨɜɢɥɚ ɜ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧL ɜLɞɨɦɨɫɬɟɣ ɳɨɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧLɯ ɩɨɫɚɞ
ɹɤL ɜɨɧɚ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɧɚ ɛɭɞɶɹɤɢɯ Lɧɲɢɯ
ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
Ɉɛɪɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɇɿɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨ ȼɿɤɬɨɪ ȼɿ
ɤɬɨɪɨɜɢɱ ɡɚ ɪLɲɟɧɧɹɦ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɳɨ ɜLɞɛɭɥɢɫɶ 
ɪɨɤɭɡɬɟɪɦLɧɨɦɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɫɚɞLɪLɤɚɥɟɧɟɦɟɧɲɟɧLɠɞɨɱɟɪɝɨ
ɜɢɯ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɡɝLɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɫɬɚɬɭɬɭɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟ
ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚ
ɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɿɞɫɨɬɤɿɜɉɨɩɟɪɟɞɧɹɩɨɫɚɞɚɹɤɭɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚ
ɬɚɬɚɤɚɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɟɦLɬɟɧɬɨɦɱɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɜLɞɦɨɜɢɥɚ ɜ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧL ɜLɞɨɦɨɫɬɟɣ ɳɨɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧLɯ ɩɨɫɚɞ ɹɤL ɜɨɧɚ
ɨɛLɣɦɚɥɚɜɩɪɨɞɨɜɠɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɧɚɛɭɞɶɹɤɢɯLɧɲɢɯɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
ɘɪɢɞɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ  ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɌɈȼ ©ɉɚɧɨɪɚɦɚª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
 ɨɛɪɚɧɨ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡɚ ɪLɲɟɧɧɹɦ ɪLɱɧɢɯ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɳɨ ɜLɞɛɭɥɢɫɶ  ɪɨɤɭ ɡ ɬɟɪɦLɧɨɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ
 ɪLɤ ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧLɠ ɞɨ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪLɱɧɢɯ  ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɡɝLɞɧɨ ɞɨ
ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɬɭɬɭ ȼɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɜɿɞ
ɫɨɬɤɿɜ ɘɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɡɞLɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ Ɇɟɥɟɠɢɤ Ʌɸɞɦɢɥɭ ɆɢɯɚɣɥLɜɧɭ  ɞɢɪɟɤ
ɬɨɪɚ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɘɪɢɞɢɱ
ɧɚɨɫɨɛɚɜɥɚɫɧɢɤɜɩɪɨɞɨɜɠɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛɢɪɚɥɚɫɶɞɨɫɤɥɚɞɭɬɚ
ɡɞLɣɫɧɸɜɚɥɚɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɟɦLɬɟɧɬɚ
ɈɛɪɚɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɪɟɜɿɡɨɪɚɄɥɢɦɨɜɫɶɤɚɌɟɬɹɧɚȼɚɥɟɪɿʀɜɧɚɡɚɪLɲɟɧɧɹɦ
ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɳɨ ɜLɞɛɭɥɢɫɶ  ɪɨɤɭ ɡ ɬɟɪɦLɧɨɦ ɩɟɪɟ
ɛɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɫɚɞLɪLɤɚɥɟɧɟɦɟɧɲɟɧLɠɞɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪLɜɡɝLɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɫɬɚɬɭɬɭɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɑɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɉɨ
ɩɟɪɟɞɧɹ ɩɨɫɚɞɚ ɹɤɭ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ɬɚ ɬɚɤɚ ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɟɦLɬɟɧɬɨɦ
 ɪɟɜLɡɨɪ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɜLɞɦɨɜɢɥɚ ɜ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧL ɜLɞɨɦɨɫɬɟɣ ɳɨɞɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɧLɯ ɩɨɫɚɞ ɹɤL ɜɨɧɚ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɧɚ
ɛɭɞɶɹɤɢɯLɧɲɢɯɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
Ɉɛɪɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɇɚɪɬɢɧɨɜɫɶɤɢɣ ȼɚɥɟɪɿɣ
ɉɚɜɥɨɜɢɱɧɚɡɚɫLɞɚɧɧLɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɪɨɤɭɨɛɪɚɧɨʀɪLɱɧɢɦɢ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɹɤLɜLɞɛɭɥɢɫɶɪɨɤɭɡɬɟɪɦLɧɨɦɩɟɪɟɛɭɜɚɧ
ɧɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɟɪɦLɧɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɛɪɚɧɨʀ ɪLɱɧɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ
ɡɛɨɪɚɦɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɬɭɬɭ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ
ɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬL
ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ȼɨɥɨɞɿɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɿɞɫɨɬɤɿɜɉɨɩɟɪɟɞɧɹɩɨɫɚɞɚɹɤɭɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɬɚ
ɬɚɤɚɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɟɦLɬɟɧɬɨɦɝɨɥɨɜɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɜLɞɦɨɜɢɥɚ ɜ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧL ɜLɞɨɦɨɫɬɟɣ ɳɨɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧLɯ ɩɨɫɚɞ ɹɤL ɜɨɧɚ
ɨɛLɣɦɚɥɚɜɩɪɨɞɨɜɠɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɧɚɛɭɞɶɹɤɢɯLɧɲɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɋɚɦɚɪɫɶɤɚȼLɤɬɨɪLɹȼLɤɬɨɪLɜɧɚ
ɪɨɤɭ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨ

ɞɢɦɢɪɚȺɪɬɟɦɨɜɢɱɚɚɩɨɬɿɦɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨɬɟɪɦɿɧɞɿʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȾɢɪɟɤɬɨɪɚ
Ʉɚɛɭɡɟɧɤɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ⱥɪɬɟɦɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ȿȺ  ɜɢɞɚɧɢɣ Ʉɿɪɨɜ
ɫɶɤɢɦ Ɋȼ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤLɣ ɨɛɥ  ɪ  ɉLɞɫɬɚɜɚ ±
ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞLʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡɝɿɞɧɨ ɋɬɚɬɭɬɭ ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞLȾɢɪɟɤɬɨɪɚɡɪɞɨɰɶɨɝɨɨɛɿɣɦɚɜ
ɩɨɫɚɞɭ Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ȼȺɌ ©Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ ©Ɉɛɥɫɿɥɶɤɨɦɭɧɝɨɫɩª ɇɟ
ɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɬɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɜɨɥɨɞLɸɽ
ɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɫɭɦɭɝɪɧɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɉɟɪɟɨɛɪɚɧɨɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢɈɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠ
ɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚ
ɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɄɚɛɭɡɟɧɤɨȼɨɥɨɞɢɦɢɪȺɪɬɟɦɨɜɢɱ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ɇɚɝɚɡɢɧʋ©ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɢɣª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɩɥɨɳɚ ɉɟɬɪɨɜ
ɫɶɤɨɝɨ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚɮɚɤɫ     

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚLQIR#PDJFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀPDJFRPXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɂɦɿɧɚ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɟɦɿ
ɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɋɩɥɢɜɚɽ ɬɟɪɦLɧ ɞLʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ɟɦLɬɟɧɬɚɜɨɫɨɛLɋɚɦɚɪɫɶɤɨʀȼLɤɬɨɪLʀȼLɤɬɨɪLɜɧɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚ
ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜL
ɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧ
ɬɚɜɿɞɫɨɬɤɿɜɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɡɪɨɤɭɩɨ
ɪɨɤɭ ɉLɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪLɤ
ɚ ɫɚɦɟ ɡ  ɪɨɤɭ ɞɨ  ɪɨɤɭ ɪLɲɟɧɧɹɦ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
ɜLɞɪɨɤɭɨɛɪɚɧɨʀɪLɱɧɢɦɢɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɪɨɤɭ
ɇɚɞɚɬɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɹɤLɜLɞɛɭɥɢɫɶ
ɪɨɤɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɇɚɪɬɢɧɨɜɫɶɤɨɝɨ
ȼɚɥɟɪɿɹ ɉɚɜɥɨɜɢɱɚ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦLɧɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɧɚɝɥɹ
ɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɫɬɚɬɭɬɭɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢ
ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞLɡɪɨɤɭɩɨɪɨɤɭ
ɇɚɞɚɬɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɹɤLɜLɞɛɭɥɢɫɶ
ɪɨɤɭɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɆɿɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨȼɿ
ɤɬɨɪɚȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦLɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀ ɪɚɞɢ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɬɭɬɭ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ
ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɉɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɡ  ɪɨɤɭ ɩɨ 
ɪɨɤɭ
ɇɚɞɚɬɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɹɤLɜLɞɛɭɥɢɫɶ
ɪɨɤɭ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚɜɥɚɫɧɢɤ ɌɈȼ ©ɉɚɧɨɪɚɦɚª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
 ɩɪɢɩɢɧɢɥɚ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦLɧɭ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɬɭɬɭ ȼɨɥɨɞɿɽ
ɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɜɿɞɫɨɬɤɿɜɘɪɢɞɢɱɧɚɨɫɨɛɚ
ɡɞLɣɫɧɸɜɚɥɚ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɝɨ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɚ Ɇɟɥɟɠɢɤ Ʌɸɞɦɢɥɭ ɆɢɯɚɣɥLɜɧɭ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜ
ɩɟɪLɨɞ ɡ  ɪɨɤɭ ɩɨ  ɪɨɤɭ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬL
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɱɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥL
ɟɦLɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽ
ɇɚɞɚɬɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪLɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɹɤLɜLɞɛɭɥɢɫɶ
ɪɨɤɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɪɟɜɿɡɨɪɚ Ʉɥɢɦɨɜɫɶɤɨʀ Ɍɟɬɹɧɢ ȼɚɥɟɪɿʀɜɧɢ
ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦLɧɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɪɟɜLɡɨɪɚ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɜɢ
ɦɨɝ ɫɬɚɬɭɬɭ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟɦɚɽ
ɑɚɫɬɤɨɸɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞL
ɡɪɨɤɭɩɨɪɨɤɭ
Ɉɛɪɚɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɨɞɧɨɨɫɿɛɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɋɚ
ɦɚɪɫɶɤɚ ȼɿɤɬɨɪɿɹ ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ ɡɚ ɪLɲɟɧɧɹɦ ɪLɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɳɨ
ɜLɞɛɭɥɢɫɶ  ɪɨɤɭ ɡ ɬɟɪɦLɧɨɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞL  ɪɨɤɢ
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɇɟ
ɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ȼɨɥɨɞɿɽ

ɉɊȺɌ©ɄȱɊɈȼɈȽɊȺȾɋɖɄɂɃ©ɈȻɅɋȱɅɖɄɈɆɍɇȽɈɋɉª

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©Ʉɿɪɨɜɨ
ɝɪɚɞɫɶɤɢɣ©ɈɛɥɫɿɥɶɤɨɦɭɧɝɨɫɩªȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚɨɛɥɦɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɜɭɥɉɪɟɨɛɪɚ
ɠɟɧɫɶɤɚȻɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɮɚɤɫ  ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ
ɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚ#DWFRPXDȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ
ɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZNLURVNKRUJXDȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿ
ɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɇɚɩLɞɫɬɚɜLɪLɲɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɪȺɌ©Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ
©Ɉɛɥɫɿɥɶɤɨɦɭɧɝɨɫɩª ɜLɞ  ɪ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜɿɞ  ɪ 
ɫɩɨɱɚɬɤɭɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹȾɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɄɚɛɭɡɟɧɤɚȼɨɥɨ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©Ⱦɇ,ɉɊɈȼȺȽɈɇɆȺɒª
,Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
 Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ ɦ ȾɧLɩɪɨɞɡɟɪɠɢɧɫɶɤ ɜɭɥ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɛɭɞ
ɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫ
ɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭ
ɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸZZZGYPDVKEL]
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɹɤɨɸɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ
ɧɿɫɬɸȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮɿɪɦɚ©ȱɇɋȺɃȾȿɊªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɪɨɤɭɜLɞɛɭɥɢɫɶɱɟɪɝɨɜL
ɡɚɝɚɥɶɧLɡɛɨɪɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɡɧɚɫɬɭɩɧɢɦɩɨɪɹɞɤɨɦ
ɞɟɧɧɢɦ  Ɉɛɪɚɧɧɹ ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɬɚ ɡɚ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨ
ɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨ
ɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ  Ɋɨɡɝɥɹɞ ɪɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɞɢɪɟɤɰɿʀ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª
ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ 
ɪɿɤ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª
ɧɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɊɨɡɝɥɹɞ
ɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɞɢɪɟɤɬɨɪɚȾɉ©ɋɬɚɥɶɡɚɜɨɞªɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫ
ɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɨɱɿɪɧɶɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȾɉ©ɋɬɚɥɶɡɚɜɨɞªɧɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿ
ɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɊɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ
©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɡɚɪɿɤɬɚɤɨɲɬɨɪɢɫɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɧɚɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢʀɯɪɨɡɝɥɹɞɭɊɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɡɚɪɿɤɬɚɤɨɲɬɨɪɢɫɭɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɧɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢʀɯɪɨɡɝɥɹɞɭɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧ
ɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɪɿɱɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɬɚ ɛɚɥɚɧɫɿɜ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚ
ɝɨɧɦɚɲªɬɚȾɉ©ɋɬɚɥɶɡɚɜɨɞªɡɚɪɿɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡ
ɩɨɞɿɥɭ ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ
ɪɨɛɨɬɢɭɪɨɰɿɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɢɩɥɚɬɭɪɿɱɧɢɯɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɡɚ  ɪɿɤ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ʀɯ ɪɨɡɦɿɪɭ  ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨ
ɜɧɟɧɶɞɨɋɬɚɬɭɬɭɉȺɌ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɬɚɞɨɩɨ
ɜɧɟɧɶɞɨɋɬɚɬɭɬɭȾɉ©ɋɬɚɥɶɡɚɜɨɞªɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶ
ɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɈȼ©ɌɨɪɝɨɜɢɣȾɿɦ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧ
ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ Ʉɢʀɜɫɶɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨ
ɜɚɝɨɧɦɚɲª ɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɉȺɌ
©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿ
ɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɝɥɹɞɨɜɭ ɪɚɞɭ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɪɟɜɿɡɿɣɧɭɤɨɦɿɫɿɸɉȺɌ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨ
ɞɢɪɟɤɰɿɸɉȺɌ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɝɨɥɨ
ɜɢɬɚɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɬɚɨɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢ
ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ
ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɧɢɦɢɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ʀɯ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɨɛɪɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹ
ɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɝɨɥɨɜɨɸɬɚɱɥɟɧɚɦɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪɨ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɝɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧɿɜɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌ©Ⱦɧɿɩɪɨ
ɜɚɝɨɧɦɚɲª ɬɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨ
ɜɚɝɨɧɦɚɲªɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ
ɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɧɢɦɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭʀɯɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɨɛɪɚɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɝɨɥɨɜɨɸɬɚɱɥɟɧɚ
ɦɢ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ  ɉɪɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɜɱɢɧɟɧɢɯ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿ
ɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɉɪɨɫɯɜɚɥɟɧɧɹɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɜɱɢɧɟ
ɧɢɯȾɉ©ɋɬɚɥɶɡɚɜɨɞªɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɉɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹ
ɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɶɉȺɌ©ȾɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɬɚȾɉ
©ɋɬɚɥɶɡɚɜɨɞªɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛɿɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨ
ɪɿɲɟɧɧɹ
ɉɪɨɩɨɡɢɰLɣ ɜLɞ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɳɨɞɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɞɨ ɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɧɟɧɚɞ
ɯɨɞɢɥɨ
ɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪLɜɛɭɥɢɩɪɢɣɧɹɬL
ɧɚɫɬɭɩɧLɪLɲɟɧɧɹ
ɉɨɩɟɪɲɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪLɜɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɞɥɹ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɶɳɨɞɨɩɨɪɹɞɤɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ
ɝɨɥɨɫɿɜɩɿɞɱɚɫɝɨɥɨɫɭɜɚɧɶɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɝɨɥɨɫɭɜɚɧɶɡɩɢɬɚɧɶ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɧɢɯ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧ
ɧɹɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɨɛɪɚɬɢɥɿɱɢɥɶɧɭɤɨɦɿ
ɫɿɸɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɭɫɤɥɚɞɿɫɟɦɢɨɫɿɛɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢʀʀɫɤɥɚɞ
ɝɨɥɨɜɚ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ  ,ɜɚɲɢɧɚ ɇȻ ɱɥɟɧɢ ɥLɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɌɸɪLɧɚ
ȽȼɈɧɭɮɪɿɽɜɚȺɆɉɟɪɟɤɨɩɫɶɤɚɄȼɄɜɚɲɧLɧɚɆ,ɄɚɥɚɲɧLɤɋȼɉɨ
ɧɨɦɚɪɟɧɤɨɇɉɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©Ɂɚªɝɨɥɨɫ©ɉɪɨɬɢª
ɝɨɥɨɫLɜ©ɍɬɪɢɦɚɥɢɫɶªɝɨɥɨɫLɜɉɨɞɪɭɝɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨ
ɝɨɡɛɨɪLɜɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɩɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜ
ɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©Ɂɚª
ɝɨɥɨɫ©ɉɪɨɬɢªɝɨɥɨɫLɜ©ɍɬɪɢɦɚɥɢɫɶªɝɨɥɨɫLɜɉɨɬɪɟɬɶɨɦɭɩɢ
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ɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪLɜɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɊɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©Ɂɚªɝɨɥɨɫ©ɉɪɨɬɢªɝɨɥɨɫLɜ©ɍɬɪɢɦɚ
ɥɢɫɶªɝɨɥɨɫLɜɉɨɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪLɜɩɪɢɣɧɹ
ɬɨɪLɲɟɧɧɹɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬɞɢɪɟɤɰLʀɉȺɌ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɩɪɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪLɤɬɚ
ɨɫɧɨɜɧLɧɚɩɪɹɦɤɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLɉȺɌ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɧɚɪLɤɊɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©Ɂɚªɝɨɥɨɫ©ɉɪɨɬɢªɝɨɥɨɫLɜ©ɍɬɪɢɦɚ
ɥɢɫɶª   ɝɨɥɨɫLɜ ɉɨ ɩ¶ɹɬɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɛɨɪLɜɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɪLɲɟɧɧɹɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚȾɉ©ɋɬɚɥɶɡɚɜɨɞªɩɪɨɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɞɨɱLɪɧɶɨɝɨɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɡɚ
ɪLɤɬɚɨɫɧɨɜɧLɧɚɩɪɹɦɤɢɞLɹɥɶɧɨɫɬLȾɉ©ɋɬɚɥɶɡɚɜɨɞªɧɚɪLɤɊɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©Ɂɚªɝɨɥɨɫ©ɉɪɨɬɢªɝɨɥɨɫLɜ©ɍɬɪɢɦɚ
ɥɢɫɶªɝɨɥɨɫLɜɉɨɲɨɫɬɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪLɜɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɪLɲɟɧɧɹɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɡɚ
ɪLɤɬɚɤɨɲɬɨɪɢɫɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɧɚɪLɤɊɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©Ɂɚªɝɨɥɨɫ©ɉɪɨɬɢªɝɨɥɨɫLɜ©ɍɬɪɢ
ɦɚɥɢɫɶª   ɝɨɥɨɫLɜ ɉɨ ɫɶɨɦɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɛɨɪLɜ ɩɪɢ
ɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɜLɬɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉȺɌ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª
ɡɚɪLɤɬɚɤɨɲɬɨɪɢɫɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɉȺɌ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɧɚ
ɪLɤɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©Ɂɚªɝɨɥɨɫ©ɉɪɨɬɢªɝɨɥɨɫLɜ
©ɍɬɪɢɦɚɥɢɫɶªɝɨɥɨɫLɜɉɨɜɨɫɶɦɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪLɜ
ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ  ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɚɦɩɟɪɟɜLɪɤɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɬɚɮLɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜLɬɧɨɫɬL
ɉȺɌ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬɬɚɛɚɥɚɧɫɉȺɌ
©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤɪɟɜLɡLɣɧɨʀɤɨɦLɫLʀɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɩɟɪɟɜLɪɤɢɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬLɬɚɮLɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɡɜLɬɧɨɫɬLȾɉ©ɋɬɚɥɶɡɚɜɨɞªɡɚɪLɤɁɚɬɜɟɪɞɢɬɢɪLɱɧɢɣɡɜLɬɬɚɛɚɥɚɧɫ
Ⱦɉ ©ɋɬɚɥɶɡɚɜɨɞª ɡɚ  ɪLɤ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ©Ɂɚª   
 ɝɨɥɨɫ ©ɉɪɨɬɢª   ɝɨɥɨɫLɜ ©ɍɬɪɢɦɚɥɢɫɶª   ɝɨɥɨɫLɜ ɉɨ ɞɟɜ¶ɹɬɨɦɭ
ɩɢɬɚɧɧɸ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɛɨɪLɜ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ  ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɤɨɧɫɨ
ɥɿɞɨɜɚɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤɉȺɌ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɨɞɟɪɠɚɧɢɣɡɚɪɿɤɜɪɨɡ
ɦɿɪɿ   ɬɢɫ ɝɪɧ Ɂɚɥɢɲɢɬɢ ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɦ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɚ  ɪɿɤ ɜ
ɪɨɡɦɿɪɿ   ɬɢɫ ɝɪɧ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɜ ɭ ɛɚɥɚɧɫɿ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª
ɹɤ ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ©Ɂɚª    
ɝɨɥɨɫ©ɉɪɨɬɢªɝɨɥɨɫLɜ©ɍɬɪɢɦɚɥɢɫɶªɝɨɥɨɫLɜɉɨɞɟɫɹɬɨɦɭɩɢɬɚɧ
ɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪLɜɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɪLɱɧLɞɢɜɿɞɟɧɞɢɡɚɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɡɚ  ɪɿɤ ɧɟ ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ
ɬɚ ɧɟ ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ©Ɂɚª     ɝɨɥɨɫɿɜ
©ɉɪɨɬɢªɝɨɥɨɫ©ɍɬɪɢɦɚɥɢɫɶªɝɨɥɨɫLɜɉɨɨɞɢɧɚɞɰɹɬɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪLɜɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɜɧɟɫɬɢɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɦɿɧɢɬɚ
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɞɨɋɬɚɬɭɬɭɉȺɌ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨ
ɜ ɧɨɜɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ⱦɨɪɭɱɢɬɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧ
ɦɚɲªɩɿɞɩɢɫɚɬɢɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰɿɸɋɬɚɬɭɬɭɉȺɌ©ȾɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªȾɨɪɭɱɢ
ɬɢɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭɞɢɪɟɤɬɨɪɭɉȺɌ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɨɫɨɛɢɫɬɨɚɛɨɱɟɪɟɡ
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɜɢɞɚɧɨʀɞɨɜɿɪɟɧɨɫ
ɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɋɬɚɬɭɬɭ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɜ
ɧɨɜɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ©Ɂɚª     ɝɨɥɨɫ ©ɉɪɨ
ɬɢªɝɨɥɨɫLɜ©ɍɬɪɢɦɚɥɢɫɶªɝɨɥɨɫLɜɉɨɞɜɚɧɚɞɰɹɬɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɨ
ɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪLɜɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɡɦLɧɢɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɞɨɋɬɚɬɭɬɭ
Ⱦɉ©ɋɬɚɥɶɡɚɜɨɞªɧɟɜɧɨɫɢɬɢɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©Ɂɚª
ɝɨɥɨɫ ©ɉɪɨɬɢª   ɝɨɥɨɫLɜ ©ɍɬɪɢɦɚɥɢɫɶª   ɝɨɥɨɫLɜ ɉɨ ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɨɦɭ
ɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪLɜɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɡɦLɧɢɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ
ɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɈȼ©ɌɨɪɝɨɜɢɣȾLɦ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɧɟɜɧɨɫɢɬɢɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©Ɂɚªɝɨɥɨɫ©ɉɪɨɬɢªɝɨɥɨɫLɜ©ɍɬɪɢɦɚɥɢɫɶª
ɝɨɥɨɫLɜɉɨɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪLɜɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɪLɲɟɧɧɹ  ɡɦLɧɢ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ Ʉɢʀɜɫɶɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢ
ɰɬɜɨ ɉȺɌ ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɧɟ ɜɧɨɫɢɬɢ ȼɧɟɫɬɢ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɦɿɧɢ ɬɚ
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚ
ɝɨɧɦɚɲªɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɭɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀȼɧɟɫɬɢɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ
ɡɦɿɧɢ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɝɥɹɞɨɜɭ ɪɚɞɭ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚ
ɝɨɧɦɚɲªɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɭɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀȼɧɟɫɬɢɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ
ɡɦɿɧɢɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɞɢɪɟɤɰɿɸɉȺɌ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª
ɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɭɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀȼɧɟɫɬɢɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɡɦɿɧɢɬɚ
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɪɟɜɿɡɿɣɧɭɤɨɦɿɫɿɸɉȺɌ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª
ɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɣɨɝɨɭɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀȾɨɪɭɱɢɬɢɝɨɥɨɜɿɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɸ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɩɿɞɩɢɫɚɬɢ ɧɨɜɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɝɥɹɞɨɜɭ ɪɚɞɭ ɉȺɌ
©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɢɪɟɤɰɿɸ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɬɚ
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɪɟɜɿɡɿɣɧɭɤɨɦɿɫɿɸɉȺɌ©ȾɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨ
ɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ©Ɂɚª     ɝɨɥɨɫ ©ɉɪɨɬɢª   ɝɨɥɨɫLɜ ©ɍɬɪɢɦɚɥɢɫɶª
  ɝɨɥɨɫLɜ ɉɨ ɩ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɛɨɪLɜ ɩɪɢɣɧɹ
ɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ  ɧɟ ɩɪɢɩɢɧɹɬɢ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɬɚ ɧɟ ɨɛɢɪɚɬɢ ɧɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɧɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɟɪɦɿɧ ɞɿʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɧɟ ɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹ
ɬɚ ɠɨɞɟɧ ɡ ɱɥɟɧɿɜ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɧɟ ɧɚɞɚɜ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɭ ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ ɡɚ
ɹɜɢɡɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɩɪɨɛɚɠɚɧɧɹɜɢɯɨɞɭɡɿɫɤɥɚɞɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ©Ɂɚª     ɝɨɥɨɫ
©ɉɪɨɬɢªɝɨɥɨɫLɜ©ɍɬɪɢɦɚɥɢɫɶªɝɨɥɨɫLɜɉɨɲLɫɬɧɚɞɰɹɬɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸ
ɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɛɨɪLɜɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨ
ɤɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɉȺɌ
©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª Ƚɭɫɚɤɚ Ƚȯ ɬɚ ɱɥɟɧLɜ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ Ɇɢɤɢɬɸɤ ɈȽ
ȼɚɫɢɥɸɤ Ɂȼ ɄɨɥLɫɧLɱɟɧɤɨ ɇɅ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ©Ɂɚª   
ɝɨɥɨɫ©ɉɪɨɬɢªɝɨɥɨɫLɜ©ɍɬɪɢɦɚɥɢɫɶªɝɨɥɨɫLɜɈɛɪɚɬɢɪɟɜLɡLɣɧɭ
ɤɨɦLɫLɸɉȺɌ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɭɤLɥɶɤɨɫɬLɱɨɬɢɪɶɨɯɨɫLɛɫɬɪɨɤɨɦɧɚɨɞɢɧ
ɪLɤɡɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬLɜȽɭɫɚɤȽȯȼɚɫɢɥɸɤɁȼɆɢɤɢɬɸɤɈȽ
ɄɨɥLɫɧLɱɟɧɤɨɇɅɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɨɛɪɚɧɧɹȽɭɫɚɤɚȽȯ
 ɝɨɥɨɫLɜ ɡɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ȼɚɫɢɥɸɤ Ɂȼ     ɝɨɥɨɫLɜ ɡɚ ɨɛɪɚɧɧɹ
ɆɢɤɢɬɸɤɈȽɝɨɥɨɫLɜɡɚɨɛɪɚɧɧɹɄɨɥLɫɧLɱɟɧɤɨɇɅ
 ɝɨɥɨɫLɜ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ
ɉȺɌ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɨɛɪɚɧɨȽɭɫɚɤɚȽȯȼɚɫɢɥɸɤɁȼɆɢɤɢɬɸɤɈȽ
ɄɨɥLɫɧLɱɟɧɤɨɇɅ
Ɉɛɪɚɬɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɉȺɌ ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª
Ƚɭɫɚɤɚ Ƚȯ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪLɤ ȼɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɳɨ ɝɨɥɨɜɚ ɬɚ ɱɥɟɧɢ
ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɉȺɌ ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɡɞLɣɫɧɸɸɬɶ ɫɜɨʀ ɩɨɜɧɨɜɚ
ɠɟɧɧɹ ɧɚ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧLɣ ɨɫɧɨɜL Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪLɜ ɦLɠ ɉȺɌ
©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɬɚ ɨɛɪɚɧɢɦɢ ɝɨɥɨɜɨɸ ɬɚ ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ
Ⱦɨɪɭɱɢɬɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ɉȺɌ ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª Ʉɨɛɢɥɹɤɨ
ɜɭ Ⱥ, ɩLɞɩɢɫɚɬɢ ɜLɞ LɦɟɧL Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡ ɨɛɪɚɧɢɦɢ ɝɨɥɨɜɨɸ ɬɚ
ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɟɜLɡLɣɧɨʀ ɤɨɦLɫLʀ ɉȺɌ ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹ ©Ɂɚª     ɝɨɥɨɫ ©ɉɪɨɬɢª   ɝɨɥɨɫLɜ ©ɍɬɪɢɦɚɥɢɫɶª  
ɝɨɥɨɫLɜ ɉɨ ɫLɦɧɚɞɰɹɬɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɛɨɪLɜ ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɪLɲɟɧɧɹ  ɫɯɜɚɥɢɬɢ Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨʀ ɫɬɪɨɤɨɜɨʀ  ɛɟɡɜɿɞ
ɫɨɬɤɨɜɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɡɢɤɢ ʋɜɿɞɪɭɤɥɚɞɟ
ɧɢɣ ɡ ɉɪȺɌ ©ɏɨɥɞɿɧɝɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ©ɌɟɤɨȾɧɿɩɪɨɦɟɬɢɡª ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ
ɹɤɢɦ ɉȺɌ ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª ɧɚɞɚɥɨ ɉɪȺɌ ©ɏɨɥɞɿɧɝɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ©Ɍɟɤɨ
Ⱦɧɿɩɪɨɦɟɬɢɡª ɩɨɜɨɪɨɬɧɭ ɫɬɪɨɤɨɜɭ  ɛɟɡɜɿɞɫɨɬɤɨɜɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ©Ɂɚª     ɝɨɥɨɫ ©ɉɪɨɬɢª   ɝɨɥɨɫLɜ
©ɍɬɪɢɦɚɥɢɫɶª   ɝɨɥɨɫLɜ ɉɨ ɜɿɫɿɦɧɚɞɰɹɬɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɡɛɨɪLɜ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ  ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɬɸ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɜɱɢɧɟɧɢɯ
Ⱦɉ©ɋɬɚɥɶɡɚɜɨɞªɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɹɤɿɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɫɯɜɚɥɟɧɧɸɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɧɟ ɫɯɜɚɥɸɜɚɬɢ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹ ©Ɂɚª     ɝɨɥɨɫ ©ɉɪɨɬɢª   ɝɨɥɨɫLɜ ©ɍɬɪɢɦɚɥɢɫɶª  
ɝɨɥɨɫLɜ ɉɨ ɞɟɜ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɛɨɪLɜ ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɪLɲɟɧɧɹ  ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɫɯɜɚɥɢɬɢ ɡɧɚɱɧL ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ ɹɤL ɦɨɠɭɬɶ ɜɱɢɧɹɬɢɫɶ
ɉȺɌ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɬɚȾɉ©ɋɬɚɥɶɡɚɜɨɞªɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛLɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨ
ɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɪLɲɟɧɧɹɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ©Ɂɚª

ɝɨɥɨɫ©ɉɪɨɬɢªɝɨɥɨɫLɜ©ɍɬɪɢɦɚɥɢɫɶªɝɨɥɨɫLɜ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤɭ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜL ɡɚɝɚɥɶɧL ɡɛɨɪɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉȺɌ
©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɧɟɫɤɥɢɤɚɥɢɫɶɬɚɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢɊɿɱɧɢɦɢɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜ
ɉȺɌ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɿɜʋɜɿɞɪɨɤɭ ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɪɿɱɧɿɞɢɜɿɞɟɧɞɢɡɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɉȺɌ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɡɚɪɿɤɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚ
ɬɢɬɚɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢ
Ɋɿɱɧɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉȺɌ ©ȾɧLɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲª
ɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜʋɜɿɞ
ɪɨɤɭ  ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪɿɱɧɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉȺɌ©Ⱦɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªɡɚɪɿɤɧɟɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɬɚɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢ
,,Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ


ɝɪɧ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɚɪ


ɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɜɢɤɭ ɬɿɫɬɶ
ɩɥɟɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɡɜɿɬ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɿɞɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧ


ɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ȾɧɿɩɪɨɜɚɝɨɧɦɚɲªȺȱɄɨɛɢɥɹɤɨɜ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɇɖɘɋȿɊȼȱɋª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɿɜ
ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈ
ɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɇɖɘ ɋȿɊȼȱɋª   Ⱦɧɿɩɪɨɩɟ
ɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ Ȼɟɪɟɡɢɧɫɶɤɚ ɛɭɞ   
  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸQHZVHUYLFHJROORVFRPXD
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɤɪɿɦɩɭɛɥɿɱɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜ ɞɥɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©Ⱦɇ,ɉɊɈɌɍɊɂɋɌª

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©Ⱦɇ,ɉɊɈɌɍɊɂɋɌªȾɧɿɩɪɨɩɟ
ɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ  ɦ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ Ɏɭɱɢɤɚ ɛɭɞ  ɬɟɥ
 
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸKWWSGQLSURWRXULVWGSXD

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɊȿȺȽȿɇɌª

ɉɊɂȼȺɌɇȿ
ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɊȿȺȽȿɇɌª
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ

Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ
ɨɛɥ  ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ
ɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɍɞɚɪɧɢɤLɜ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ
ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚ
ɪ
ɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ
ɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɪɟ
UHDJHQWXFR]UX
ɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɆȺ
ȽȺɁɂɇʋ©ɉɊɂȼɈɄɁȺɅɖɇɂɃª

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɡɚɪɿɤ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ ɫɬɜɨ©Ɇɚɝɚɡɢɧʋ©ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶ
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ ɧɢɣª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ 
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟ Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ⱦɧɿ
ɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɥɨɳɚɉɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨ
ɬɟɥ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤ
ɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɪɨɤɭ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚ
ɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
PDJFRPXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧɉɪȺɌ©Ɇɚɝɚɡɢɧʋ©ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɢɣª
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɉɈȾȱɅɖɋɖɄɂɃɐȿɆȿɇɌª
ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɉɨ
ɞɿɥɶɫɶɤɢɣ ɰɟɦɟɧɬª Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɍɤɪɚʀɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ ɨɛ
Ⱦɚɬɚɩɪɢɣ
ɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɪ

ɥɚɫɬɶ Ʉɚɦ¶ɹɧɟɰɶɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɫ Ƚɭɦɟɧɰɿ ɜɭɥ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɟ ɲɨɫɟ
ȺȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ

Ɂɦɿɧɢ ɩɪɢ
ɉɪɿɡɜɢɳɟɿɦ¶ɹɩɨɛɚɬɶ ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɫɟɪɿɹɧɨɦɟɪ ȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜ
ɡɧɚɱɟɧɨɚɛɨ
ɉɨɫɚɞɚ
ɤɨɜɿɚɛɨɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɚɬɚɜɢɞɚɱɿɨɪɝɚɧɹɤɢɣɜɢɞɚɜ ɚɛɨɿɞɟɧɬɢɮɿ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ
ɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
ɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ȾɟɤɥɚɧɆɚɝɜɚɣɽɪ
ɞɜ


ɁɦɿɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢȾɟɤɥɚɧɚɆɚɝɜɚɣɽɪɚɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
ɡɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɿɲɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜɉȺɌ©ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣɰɟɦɟɧɬªɜɿɞɪɉɿɞɫɬɚɜɢɬɚɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ
ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȼɨɥɨɞɿɽɩɪɨɫɬɢɦɢɿɦɟɧɧɢɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧ
ɧɿɯɪɨɤɿɜɩɪɚɰɸɜɚɜɊɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɩɨɐɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣɋɯɿɞɧɿɣɬɚ

ɉɿɜɞɟɧɧɿɣ ȯɜɪɨɩɿ ɋɿȺɪȿɣɱ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɦ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɩɨɋɯɿɞɧɿɣȯɜɪɨɩɿɋɿȺɪȿɣɱȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɉɟɪɟɛɭɜɚɜ
ɧɚɩɨɫɚɞɿɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɡɪɜɿɞɞɚɬɢɨɛɪɚɧɧɹɁɚɝɚɥɶ
ɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫ
ɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ

Ɂɦɿɧɢ ɩɪɢ
ɉɪɿɡɜɢɳɟɿɦ¶ɹɩɨɛɚɬɶ ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɫɟɪɿɹɧɨɦɟɪ ȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜ
Ⱦɚɬɚɩɪɢɣ
ɡɧɚɱɟɧɨɚɛɨ
ɉɨɫɚɞɚ
ɤɨɜɿɚɛɨɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɚɬɚɜɢɞɚɱɿɨɪɝɚɧɹɤɢɣɜɢɞɚɜ ɚɛɨɿɞɟɧɬɢɮɿ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ
ɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ
ɪ
ɨɛɪɚɧɨ
ɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ȾɟɤɥɚɧɆɚɝɜɚɣɽɪ
ɞɜ

ɁɦɿɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢȾɟɤɥɚɧɚɆɚɝɜɚɣɽɪɚɨɛɪɚɧɨɱɥɟ
ɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɿɲɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ
©ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣɰɟɦɟɧɬªɜɿɞɪȼɨɥɨɞɿɽɩɪɨɫɬɢɦɢɿɦɟɧɧɢɦɢɚɤɰɿɹɦɢ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜ
ɩɪɚɰɸɜɚɜɊɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɩɨɐɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣɋɯɿɞɧɿɣɬɚɉɿɜɞɟɧɧɿɣȯɜ

ɪɨɩɿ ɋɿȺɪȿɣɱ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɩɨ
ɋɯɿɞɧɿɣȯɜɪɨɩɿɋɿȺɪȿɣɱȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɉɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɧɚɪɨɤɢɚɛɨɞɨɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ

Ɂɦɿɧɢ ɩɪɢ
ɉɪɿɡɜɢɳɟɿɦ¶ɹɩɨɛɚɬɶ ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɫɟɪɿɹɧɨɦɟɪ ȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜ
Ⱦɚɬɚɩɪɢɣ
ɡɧɚɱɟɧɨɚɛɨ
ɉɨɫɚɞɚ
ɤɨɜɿɚɛɨɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɚɬɚɜɢɞɚɱɿɨɪɝɚɧɹɤɢɣɜɢɞɚɜ ɚɛɨɿɞɟɧɬɢɮɿ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ
ɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ
ɪ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
ɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ȺɥɚɧɄɨɧɨɥɥɿ
ɞɜ

ɁɦɿɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢȺɥɚɧɚɄɨɧɨɥɥɿɡɜɿɥɶɧɟɧɨɡɱɥɟɧɿɜ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɿɲɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ɉɨ
ɞɿɥɶɫɶɤɢɣɰɟɦɟɧɬªɜɿɞɪɉɿɞɫɬɚɜɢɬɚɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚ
ɤɿɧɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȼɨɥɨɞɿɽɩɪɨɫɬɢɦɢɿɦɟɧɧɢɦɢɚɤɰɿɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɭɪɨɡɦɿɪɿɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɩɪɚɰɸɜɚɜ

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ©ɋɿȺɪȿɣɱȽɪɭɩɎɚɣɧɟɧɫªɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ
ɋɿȺɪȿɣɱȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɆɚɬɟɪɿɚɥɢɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ
ɡ  ɪ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɨɛɪɚɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚ
ɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ

Ɂɦɿɧɢ ɩɪɢ
ɉɪɿɡɜɢɳɟɿɦ¶ɹɩɨɛɚɬɶ ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɫɟɪɿɹɧɨɦɟɪ ȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜ
Ⱦɚɬɚɩɪɢɣ
ɡɧɚɱɟɧɨɚɛɨ
ɉɨɫɚɞɚ
ɤɨɜɿɚɛɨɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɚɬɚɜɢɞɚɱɿɨɪɝɚɧɹɤɢɣɜɢɞɚɜ ɚɛɨɿɞɟɧɬɢɮɿ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ
ɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ
ɪ
ɨɛɪɚɧɨ
ɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ȺɥɚɧɄɨɧɨɥɥɿ
ɞɜ

Ɂɦɿɫɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɑɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ⱥɥɚɧɚ Ʉɨɧɨɥɥɿ ɨɛɪɚɧɨ ɱɥɟ
ɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉȺɌ ©ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ ɰɟɦɟɧɬª ɜɿɞ  ɪ ȼɨɥɨɞɿɽ ɩɪɨɫɬɢɦɢ ɿɦɟɧɧɢɦɢ
ɚɤɰɿɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɭɪɨɡɦɿɪɿɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧ
ɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ ɩɪɚɰɸɜɚɜ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ©ɋɿȺɪȿɣɱ Ƚɪɭɩ Ɏɚɣɧɟɧɫª

ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɋɿȺɪȿɣɱȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɆɚɬɟɪɿɚɥɢɉɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɧɚ
ɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɧɚɪɨɤɢɚɛɨɞɨɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢ
ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ
ɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ

Ɂɦɿɧɢ ɩɪɢ
ɉɪɿɡɜɢɳɟɿɦ¶ɹɩɨɛɚɬɶ ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɫɟɪɿɹɧɨɦɟɪ ȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜ
Ⱦɚɬɚɩɪɢɣ
ɡɧɚɱɟɧɨɚɛɨ
ɉɨɫɚɞɚ
ɤɨɜɿɚɛɨɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɚɬɚɜɢɞɚɱɿɨɪɝɚɧɹɤɢɣɜɢɞɚɜ ɚɛɨɿɞɟɧɬɢɮɿ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ
ɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ
ɪ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
ɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ȽɟɧɪɿɆɨɪɿɫ
ɞɜ

Ɂɦɿɫɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɑɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ƚɟɧɪɿ Ɇɨɪɿɫɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
ɡ ɱɥɟɧɿɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ ɰɟɦɟɧɬª ɜɿɞ  ɪ ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɬɚ ɨɛ
ʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ  ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɩɪɚɰɸɜɚɜɫɬɚɪɲɢɦɭɩɪɚɜɥɹɸɱɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɋɿȺɪȿɣɱ

ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɉɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ
ɡ  ɪ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɨɛɪɚɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɨ
ɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ

Ɂɦɿɧɢ ɩɪɢ
ɉɪɿɡɜɢɳɟɿɦ¶ɹɩɨɛɚɬɶ ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɫɟɪɿɹɧɨɦɟɪ ȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜ
Ⱦɚɬɚɩɪɢɣ
ɡɧɚɱɟɧɨɚɛɨ
ɉɨɫɚɞɚ
ɤɨɜɿɚɛɨɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɚɬɚɜɢɞɚɱɿɨɪɝɚɧɹɤɢɣɜɢɞɚɜ ɚɛɨɿɞɟɧɬɢɮɿ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ
ɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ
ɪ
ɨɛɪɚɧɨ
ɱɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ȻɚɪɪɿɅɟɨɧɚɪɞ
ɞɜ

ȻɚɪɪɿɅɟɨɧɚɪɞɚɨɛɪɚɧɨɱɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɿɲɟɧɧɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ ɰɟɦɟɧɬª ɜɿɞ  ɪ
ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɩɪɚɰɸɜɚɜɭɋɿȺɪȿɣɱȿɜɪɨɩɚɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɩɨɤɪɚ
ʀɧɿɋɿȺɪȿɣɱɜɍɤɪɚʀɧɿɤɟɪɭɸɱɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ©Ⱥɣɪɿɲɐɟɦɟɧɬªɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦ

ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ©Ⱥɣɪɿɲ ɐɟɦɟɧɬª ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
Ɋɚɞɢ ɧɚ  ɪɨɤɢ ɚɛɨ ɞɨ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɨ
ɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟ
ɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ

Ɂɦɿɧɢ ɩɪɢ
ɉɪɿɡɜɢɳɟɿɦ¶ɹɩɨɛɚɬɶ ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɫɟɪɿɹɧɨɦɟɪ ȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜ
Ⱦɚɬɚɩɪɢɣ
ɡɧɚɱɟɧɨɚɛɨ
ɉɨɫɚɞɚ
ɤɨɜɿɚɛɨɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɚɬɚɜɢɞɚɱɿɨɪɝɚɧɹɤɢɣɜɢɞɚɜ ɚɛɨɿɞɟɧɬɢɮɿ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ
ɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ
ɪ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
ɱɥɟɧɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɄɨɦɿɫɿʀ
ȽɪɨɧɹɆɚɄɟɧɧɚ
ɞɜ

ɑɥɟɧɚ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ Ʉɨɦɿɫɿʀ Ƚɪɨɧɸ ɆɚɄɟɧɧɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɡ ɱɥɟɧɿɜ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ
Ʉɨɦɿɫɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©ɉɨɞɿɥɶ
ɫɶɤɢɣ ɰɟɦɟɧɬª ɜɿɞ  ɪ ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ  ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɭ
ɋɿȺɪȿɣɱ ȿɜɪɨɩɚ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɜɿɞɞɿɥɭ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɿ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ©ɋɿȺɪȿɣɱ Ƚɪɭɩ

ɎɚɣɧɟɧɫªɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɦɋɿȺɪȿɣɱȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɆɚɬɟɪɿɚɥɢɉɟ
ɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɱɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɄɨɦɿɫɿʀɡɪɜɿɞɞɚɬɢɨɛɪɚɧɧɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ

Ɂɦɿɧɢ ɩɪɢ
ɉɪɿɡɜɢɳɟɿɦ¶ɹɩɨɛɚɬɶ ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɫɟɪɿɹɧɨɦɟɪ ȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜ
Ⱦɚɬɚɩɪɢɣ
ɡɧɚɱɟɧɨɚɛɨ
ɉɨɫɚɞɚ
ɤɨɜɿɚɛɨɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɚɬɚɜɢɞɚɱɿɨɪɝɚɧɹɤɢɣɜɢɞɚɜ ɚɛɨɿɞɟɧɬɢɮɿ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ
ɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ
ɪ
ɨɛɪɚɧɨ
ɑɥɟɧɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɄɨɦɿɫɿʀ
ȽɪɨɧɹɆɚɄɟɧɧɚ
ɞɜ

ɑɥɟɧɚɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɄɨɦɿɫɿʀȽɪɨɧɸɆɚɄɟɧɧɚɨɛɪɚɧɨɱɥɟɧɨɦɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɄɨɦɿɫɿʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɿɲɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣɰɟɦɟɧɬª
ɜɿɞɪɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɩɪɚɰɸɜɚɥɚɭɋɿȺɪȿɣɱȿɜɪɨɩɚɧɚ
ɱɚɥɶɧɢɤɨɦɜɿɞɞɿɥɭɡɜɿɬɧɨɫɬɿɿɚɧɚɥɿɬɢɤɢ©ɋɿȺɪȿɣɱȽɪɭɩɎɚɣɧɟɧɫªɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ
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ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɦ ɋɿȺɪȿɣɱ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ
ɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɄɨɦɿɫɿʀɧɚɪɨɤɢɚɛɨɞɨɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɂɦɿɧɢ ɩɪɢ
ɉɪɿɡɜɢɳɟɿɦ¶ɹɩɨɛɚɬɶ ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɫɟɪɿɹɧɨɦɟɪ ȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜ
Ⱦɚɬɚɩɪɢɣ
ɡɧɚɱɟɧɨɚɛɨ
ɉɨɫɚɞɚ
ɤɨɜɿɚɛɨɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɚɬɚɜɢɞɚɱɿɨɪɝɚɧɹɤɢɣɜɢɞɚɜ ɚɛɨɿɞɟɧɬɢɮɿ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ
ɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ
ɪ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
ɑɥɟɧɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɄɨɦɿɫɿʀ
ɃɨɯɚɧɧɚɊɨɦɧɟɫɫ
ɞɜ

ɑɥɟɧɚ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ Ʉɨɦɿɫɿʀ Ƀɨɯɚɧɧɭ Ɋɨɦɧɟɫɫ ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɡ ɱɥɟɧɿɜ Ɋɟɜɿ
ɡɿɣɧɨʀ Ʉɨɦɿɫɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ
©ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣɰɟɦɟɧɬªɜɿɞɪɉɿɞɫɬɚɜɢɬɚɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɭ
ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ
ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɭ ɋɿȺɪȿɣɱ ȿɜɪɨɩɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɦ ɋɿȺɪȿɣɱ ȯɜ
Ɂɦɿɧɢ ɩɪɢ
Ⱦɚɬɚɩɪɢɣ
ɡɧɚɱɟɧɨɚɛɨ
ɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ
ɪ

ɨɛɪɚɧɨ

ɪɨɩɟɣɫɶɤɿ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɱɥɟɧɚ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ Ʉɨɦɿɫɿʀ ɡ
ɪɜɿɞɞɚɬɢɨɛɪɚɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɨɫɚ
ɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟ
ɦɚɽ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɫɜɨʀɯ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ

ɉɪɿɡɜɢɳɟɿɦ¶ɹɩɨɛɚɬɶ ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɫɟɪɿɹɧɨɦɟɪ ȼɨɥɨɞɿɽɱɚɫɬɤɨɸɜ
ɤɨɜɿɚɛɨɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɚɬɚɜɢɞɚɱɿɨɪɝɚɧɹɤɢɣɜɢɞɚɜ ɚɛɨɿɞɟɧɬɢ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ
ɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ
ɊɹɛɰɟɜȺɪɬɟɦɋɟɪɝɿɣɨ
ɑɥɟɧɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɄɨɦɿɫɿʀ
ɞɜ

ɜɢɱ
ɉɨɫɚɞɚ

ɊɹɛɰɟɜɚȺɪɬɟɦɚɋɟɪɝɿɣɨɜɢɱɚɨɛɪɚɧɨɱɥɟɧɨɦɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɄɨɦɿɫɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ɪɿɲɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣɰɟɦɟɧɬªɜɿɞ
ɪ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɌɈȼ ©ɋɿɚɪɟɣɱ ɍɤɪɚʀɧɚª ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ

ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɦ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ
ɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɜɨʀɯɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

 ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɂɿɧɨɜ¶ɽɜ Ɉɥɟɤɫɿɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɜɨɥɨɞɿɽ
 ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ,ɧɲL ɩɨɫɚɞɢ ɹɤL ɨɛLɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ  ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɌɈȼ ɇȼɎ ©ȾɧLɩɪɨɬɟɯɫɟɪɜLɫª
Ƚɨɥɨɜɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɉȺɌ ©ȾɧLɩɪɨɜɚɠɦɚɲª ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɌɟɪɦɿɧɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀ
ɨɫɨɛɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɪɨɤɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɧɟ ɦɚɽ ɡɝɨɞɢ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɁLɧɨɜCɽɜȯɝɨɪɈɥɟɤɫLɣɨɜɢɱɚɤɰɿɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɧɟɜɨɥɨɞɿɽ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜ
ɡɪ±ɬɟɩɟɪLɲɧLɣɱɚɫ±ɫɩɟɰLɚɥLɫɬɡLɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝLɣ
ɌɈȼ ɇȼɎ ©ȾɧLɩɪɨɬɟɯɫɟɪɜLɫª ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨ
ɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɌɟɪɦɿɧɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɪɨɤɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ
 ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɇɟɥɟɳɢɤ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ⱥɞɚɦɨɜɢɱ ɜɨɥɨɞɿɽ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɟɦɿɬɟɧɬɚ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨ
ɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ  ɪɪ  ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨ
ɆLɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ  ɪɪ ɪɚɞɧɢɤ ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɆLɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨ
ɜɢ ɡ  ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ʉɉ ©ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ ɦɟɬɪɨɩɨɥLɬɟɧª
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɌɟɪɦLɧ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɫɬɚɧɨɜɢɬɶɪɨɤɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢ
ɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ȾɇȱɉɊɈȼȺɀɆȺɒª
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜɿɞ  ɪ  ɨɛɪɚɧɨ Ƚɨɥɨɜɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
 Ɂɿɧɨɜ¶ɽɜɚ Ɉɥɟɤɫɿɹ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɜɨɥɨɞɿɽ  ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚ
ɥɭɟɦɿɬɟɧɬɚ,ɧɲLɩɨɫɚɞɢɹɤLɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤLɜɞɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼɇȼɎ©ȾɧLɩɪɨɬɟɯɫɟɪɜLɫªȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ
ɉȺɌ©ȾɧLɩɪɨɜɚɠɦɚɲªɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨ
ɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ Ɍɟɪɦɿɧ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɪɨɤɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬ
ɧɢɯɞɚɧɢɯ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɏɚɪɱɟɧɤɨȼɨɥɨɞɢɦɢɪȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ɪ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©Ⱦɇ,ɉɊɈȼȺɀɆȺɒª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©Ⱦɇ,ɉɊɈȼȺɀɆȺɒª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɋɭɯɢɣɈɫɬɪLɜ
ɛ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚ6KHYFKHQNR2$#GWPGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSXFDSGSXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɂɦɿɧɚ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɟɦɿ
ɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉȺɌ ©ȾɇȱɉɊɈȼȺɀɆȺɒª ɜɿɞ
ɪ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦ
ɬɟɪɦLɧɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛ
 Ƚɨɥɨɜɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɂɿɧɨɜ¶ɽɜ Ɉɥɟɤɫɿɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɜɨɥɨɞɿɽ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɟɦɿɬɟɧɬɚɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚ
ɩɨɫɚɞɿ  ɪɨɤɢ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ
ɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɦɚɽɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɄɨɡɭɛɇɚɬɚɥɿɹȯɜɝɟɧɿʀɜɧɚɜɨɥɨɞɿɽ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɟɦɿɬɟɧɬɚɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿ
ɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɩɨɫɚɞɨ
ɜɚɨɫɨɛɚɧɟɦɚɽɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɦɚɽɡɝɨɞɢɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɈȼɇȼɎ©Ⱦɧɿɩɪɨɬɟɯɫɟɪɜɿɫªɜɨɥɨɞɿɽ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɟɦɿɬɟɧɬɚɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿ
ɪɨɤɢɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɧɟɦɚɽ
ɊɿɲɟɧɧɹɦɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ȾɇȱɉɊɈȼȺɀɆȺɒª
ɜɿɞ  ɪ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜɿɞ  ɪ  ɨɛɪɚɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɨ
ɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɿɜ
ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɇ,ɄɈɉɈɅɖɋɖɄȿɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ
ɆȺɌȿɊ,ȺɅɖɇɈɌȿɏɇ,ɑɇɈȽɈɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚ
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟ
ɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤ
ɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚ
ɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ

ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ ©ɇLɤɨɩɨɥɶɫɶɤɟ ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ
ɦɚɬɟɪLɚɥɶɧɨɬɟɯɧLɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧ
ɧɹª  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
ɨɛɥɦɇLɤɨɩɨɥɶɜɭɥɄɨɨɩɟ
ɪɚɬɢɜɧɚ  
ɪ

DJURVQDESDWXD

Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɢɥɢɩɪɢɜɚɬɧɟ ɡɚɤɪɢɬɟ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɊȺɌ©ɇ,ɄɈɉɈɅɖɋɖɄɂɃɁȺȼɈȾ
©ȻɍȾɄɈɇɋɌɊɍɄɐ,əª

ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ ɪɢɫɬɜɨ
©ɇLɤɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ
ɡɚɜɨɞ
ɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡ ©ȻɭɞɤɨɧɫɬɪɭɤɰLɹª  Ⱦɧɿ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ  ɦ
ɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɇLɤɨɩɨɥɶ ɜɭɥ ȿɥɟɤɬɪɨɦɟɬɚɥɭɪɝLɜ
ɛɭɞ  
 Ⱦɚɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ
ɬɟɤɫɬɭ ɪɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚ
ɪ
ɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ
ɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀ
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭ
LQIRVLWHFRPXD
ɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
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№76, 22 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство “Квазар”
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
"Квазар"
2. Код за ЄДРПОУ
14314038
3. Місцезнаходження
04136, мiсто Київ, Пiвнiчно - Сирецька, 3
4. Міжміський код, телефон та
044 205 34 50 044 205 34 05
факс
5. Електронна поштова адреса
Pivchuk_T@kvazar.com
6. Адреса сторінки в мережі
http://www.kvazar.com/index.
Інтернет, яка додатково використо- php?option=com_content&task=view
вується емітентом для розкриття
&id=180&Itemid=250
інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Монакова Сергiя Владленовича, члена Наглядової ради,
паспорт серiя МЕ№ 971657 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в
м. Києвi, 03.12.2009р., який володiє 1,07 % часткою в статутному капiталi
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на
пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на
посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Дмитерчука Богдана Петровича, члена Наглядової ради,
паспорт серiя СН №580971, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в
м. Києвi 16.09.1997р., який володiє 0,015 % часткою в статутному капiталi
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на
пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на
посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Золотухiна Валерiя Тихоновича, члена Наглядової ради,
паспорт серiя СН №798584, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в
м. Києвi 02.04.1998р., який володiє 0,28 % часткою в статутному капiталi
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на
пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на
посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Любченко Вадима Михайловича, члена Наглядової ради,
паспорт серiя QE №006143, виданий Мiссiсага/Канада 20.04.2011р., який
володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України
«Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi
та посадовi злочини. Перебував на посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Вострєйкiна Якова Яковича, члена Наглядової ради, паспорт серiя д/н №601389 виданий ВВС Советского р-ну, м. Брянська
26.04.2002р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2
ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з
27.04.2012р. по 17.04.2015р.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Берiнгова Сергiя Борисовича, члена Наглядової ради,
паспорт серiя СО №243377 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в
м. Києвi 19.10.1999р., який володiє 11,87 % часткою в статутному капiталi
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на
пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на
посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Примака Вiктора Степановича, члена Наглядової ради,
паспорт серiя СО №436071 виданий Ватутiнським РУ ГУ МВС України в
м. Києвi 27.07.2000р., який володiє 0,00028 % часткою в статутному
капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi
на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на
посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано
Монакова Сергiя Владленовича, членом Наглядової ради, паспорт серiя
МЕ №971657 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi,
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03.12.2009р., який володiє 1,07 % часткою в статутному капiталi емiтента.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2
ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати
рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв
обiймав посаду Голови Наглядової ради.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано
Дмитерчука Богдана Петровича, членом Наглядової ради, паспорт серiя
СН №580971, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
16.09.1997р., який володiє 0,015 % часткою в статутному капiталi емiтента.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2
ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати
рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв
обiймав посаду члена Наглядової ради.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано
Золотухiна Валерiя Тихоновича, членом Наглядової ради, паспорт серiя
СН №798584, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
02.04.1998р., який володiє 0,28 % часткою в статутному капiталi емiтента.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2
ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати
рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв
обiймав посаду члена Наглядової ради.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано
Берiнгова Сергiя Борисовича, членом Наглядової ради, паспорт серiя СО
№243377 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 19.10.1999р.,
який володiє 11,87 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону
України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати рiшення про
обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв
про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано
KM Secure Korp. (КМ СЕК'ЮР КОРП.) (Канада) – юридична особа, членом
Наглядової ради, паспорт серiя д/н., реєстрацiйний код 1430472, яка
володiє 66,91 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону
України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати рiшення про
обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв
про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: д/н
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Мартинюка Олександра Михайловича, члена Ревiзiйної
комiсiї, паспорт серiя СН №512540 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в
м. Києвi, 06.06.1997р., який володiє 0,28 % часткою в статутному капiталi
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на
пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на
посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Омельчук Лариси Володимирiвни, члена Ревiзiйної
комiсiї, паспорт серiя СН №214262 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 04.07.1996р., яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на
пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на
посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припинено повноваження Гончарук Парасков’я Ларiонiвна, члена Ревiзiйної комiсiї,
паспорт серiя СН №580642 виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в
м. Києвi, 09.09.1997р., яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на
пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на
посадi з 27.04.2012р. по 17.04.2015р.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано
Кудлу Ростислава Теодозiйовича, членом Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя
ВМ №279461 виданий Корольовським РВ ГУ УМВС України у Житомирськiй
областi 28.01.1997р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на
пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена
правлiння, в.о. Директора з маркетингу та продажу-начальник вiддiлу маркетингу ПАТ «Квазар».
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано
Кудлу Ростислава Теодозiйовича, членом Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя
ВМ №279461 виданий Корольовським РВ ГУ УМВС України у Житомирськiй
областi 28.01.1997р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi
ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить
три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена правлiння,
в.о. Директора з маркетингу та продажу-начальник вiддiлу маркетингу
ПАТ «Квазар».
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано
Омельчук Ларису Володимирiвну, членом Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя
СН №214262 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi,
04.07.1996р., яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни
у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть

за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року Осадчу
Свiтлану Олександрiвну, членом Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя МЕ
№045108 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 08.06.2002р.,
яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону
України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду бухгалтера I категорiї
ПАТ «Квазар».
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
Мартинов Геннадiй Миколайович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2015
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ТАСТ-ГАРАНТIЯ”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"
2. Код за ЄДРПОУ
13915014
3. Місцезнаходження
65039, м.Одеса, вул.Транспортна, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс
0482645577 0482645456
5. Електронна поштова адреса
taco@tm.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.tast.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно з решенням загальних зборiв вiд 16.04.2015р., згiдно заяви,
звiльнено Генерального директора Арсонова Вiталiя Вiкторовича, акцiями
не володiє, перебував на посадi з 14.01.2013 року., посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала
згоду на розкриття паспортних даних.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, призначено на
посаду Генерального директора Пшеченко Наталiя Петрiвна на термiн
5 рокiв, акцiями не володiє. iншi посади, якi обiймала протягом останнiх
5 рокiв - Член Наглядової ради Товариства, Заступник начальника Одеської залiзницi. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, припинено пов
новаження Ревiзора акцiонерного товариства Волкової Валентини Миколаївни, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 28.04.2012 року. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та
не надала згоди на надання паспортних даних
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, обрано Ревiзора
акцiонерного товариства Бендас Олену Олександрiвну, володiє 0,0808 %
акцiй. Обрано термiном на три роки. Посади, якi обiймала протягом 5 рокiв
- Начальник вiддiлу цiн фiнансово-економiчної служби Одеської залiзницi.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має та не надала згоди на надання паспортних даних.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, припинено пов
новаження Голови Наглядової ради Разуменко Вячеслава Давидовича,
володiє 1,6152 % акцiй, перебував на посадi з 14.01.2013 року. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та
не надала згоди на надання паспортних даних.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, припинено пов
новаження Члена Наглядової ради Разуменко Вячеслава Давидовича,
володiє 1,6152 % акцiй, перебував на посадi з 14.01.2013 року. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та
не надала згоди на надання паспортних даних.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, припинено пов
новаження Члена Наглядової ради Шпак Бориса Степановича, володiє

0,5047 % акцiй, перебував на посадi з 14.01.2013 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала
згоди на надання паспортних даних.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, припинено пов
новаження Члена Наглядової ради Стрембiцького Костянтина Володимировича, володiє 0,0404 % акцiй, перебував на посадi з 14.01.2013 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має та не надала згоди на надання паспортних даних.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, припинено пов
новаження Члена Наглядової ради Малютiна Олександра Сергiйовича,
акцiями не володiє, перебував на посадi з 14.01.2013 року. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на надання паспортних даних.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, припинено пов
новаження Члена Наглядової ради Пшеченко Наталiї Петрiвни, акцiями не
володiє, перебувала на посадi з 14.01.2013 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала
згоди на надання паспортних даних.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, обраний
термiном на три роки на посаду Члена Наглядової ради Нiкогосян Олександр Сергiйович, акцiями не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом
останнiх 5 рокiв - Начальник вiддiлу договiрно-правової роботи Юридичної
служби Одеської залiзницi. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на надання паспортних даних.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, обраний
термiном на три роки на посаду Члена Наглядової ради Мiняйло Максим
Борисович, акцiями не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх
5 рокiв - Директор з фiнансових та економiчних питань Одеської залiзницi.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має та не надала згоди на надання паспортних даних.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, обраний
термiном на три роки на посаду Члена Наглядової ради Луценко Iгор Серафимович, акцiями не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх
5 рокiв - Помiчник начальника Одеської залiзницi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала
згоди на надання паспортних даних.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, обраний
термiном на три роки на посаду Члена Наглядової ради Свiстунов Юрiй
Вiкторович, акцiями не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх
5 рокiв - Перший заступник начальника пасажирської служби Одеської
залiзницi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має та не надала згоди на надання паспортних даних.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, обраний
термiном на три роки на посаду Голова Наглядової ради Луценко Iгор Серафимович, акцiями не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх
5 рокiв - Помiчник начальника Одеської залiзницi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала
згоди на надання паспортних даних.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Генеральний директор Пшеченко Наталія
Петрівна
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЮГЦЕМЕНТ”
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ,
"ЮГЦЕМЕНТ",
місцезнаходження, міжміський (код ЄДРПОУ 00293031), 57113,
код та телефон емітента
Миколаївська область, Миколаївський
район, смт.Ольшанське, Промислова,9
(0512) 59-45-01
2. Дата розкриття повного
20 квітня 2015 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://smida.gov.ua/db/participant/00293031
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за Товариство з обмеженою
ЄДРПОУ аудиторської фірми вiдповiдальнiстю «Ернст енд Янг
(П. І. Б. аудитора - фізичної осо- Аудиторськi послуги» (код ЄДРПОУ
би - підприємця), якою проведе- 33306921)
ний аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
Згiдно з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд
17.09.2008 р. № 514-VI (з наступними змiнами та доповненнями)
Наглядовою Радою Товариства 19 сiчня 2015 року було прийнято
рiшення про проведення 04 березня 2015 року рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «ЮГцемент».
Мiсце проведення: Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул.Промислова, буд. 9, в примiщеннi кабiнету з охорони працi.
На розгляд та голосування чергових загальних зборiв акцiонерiв були
винесенi наступнi питання (Порядок денний):
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про затвердження рiчного звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
3. Про затвердження рiчного звiту Виконавчого органу Товариства за 2014 рiк.
4. Про затвердження рiчного звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк.
5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради,
звiту Виконавчого органу та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.
7. Про порядок розподiлу прибутку i збиткiв, отриманих Товариством у
2014 роцi.
8. Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
9. Про обрання нових членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними,
встановлення розмiру їх винагороди, а також обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з обраними
членами Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства.
Результати голосування з питання 1 Порядку денного: « Про обрання
лiчильної комiсiї »:
«ЗА» - 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у Загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у Загальних зборах.
ВИРIШИЛИ:
Обрати до складу лiчильної комiсiї наступних осiб:
• Бєлу Iрину Олександрiвну;
• Решетнiкову Iрину Василiвну;
• Ткаченко Ольгу Миколаївну.
Результати голосування з питання 2 Порядку денного: «Про затвердження рiчного звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк»:
«ЗА» - 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у Загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у Загальних зборах.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк.
Результати голосування з питання 3 Порядку денного: «Про затвердження рiчного звiту Виконавчого органу Товариства за 2014 рiк»:
«ЗА» - 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у Загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у Загальних зборах.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2014 рiк.
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Результати голосування з питання 4 Порядку денного: «Про затвердження рiчного звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк»:
«ЗА» - 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у Загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у Загальних зборах.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк.
Результати голосування з питання 5 Порядку денного: «Про прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Виконавчого
органу та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства»:
«ЗА» - 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у Загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у Загальних зборах.
ВИРIШИЛИ:
Рiчнi звiти Наглядової ради, Виконавчого органу – Ради директорiв та
Ревiзiйної комiсiї Товариства прийняти до вiдома та визнати роботу
Наглядової ради, Виконавчого органу – Ради директорiв та Ревiзiйної
комiсiї Товариства в 2014 роцi задовiльною.
Результати голосування з питання 6 Порядку денного: «Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк»:
«ЗА» - 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у Загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у Загальних зборах.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 рiк.
Результати голосування з питання 7 Порядку денного: «Про порядок
розподiлу прибутку i збиткiв, отриманих Товариством у 2014 роцi»:
«ЗА» - 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у Загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у Загальних зборах.
ВИРIШИЛИ:
Прибуток Товариства за 2014 рiк не розподiляти в зв’язку з його
вiдсутнiстю. Збитки, отриманi Товариством у 2014 роцi, покрити за
рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
Результати голосування з питання 8 Порядку денного: «Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства»:
«ЗА» - 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у Загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у Загальних зборах.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства:
• Андрющенко Вiктор Пантелiйович, Член Ревiзiйної комiсiї (Голова);
• Троян Галина Петрiвна, Член Ревiзiйної комiсiї;
• Янiшевська Юлiя Сергiївна, Член Ревiзiйної комiсiї.
Результати голосування з питання 9 Порядку денного: Про обрання нових
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, а
також обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових
договорiв з обраними членами Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства.
Результати голосування окремо за кожного кандидата, обраних до складу
Ревiзiйної комiсiї Товариства (кумулятивне голосування):
Янiшевська Олена Сергiївна: «ЗА» - 1 374 485 голосiв, що становить
100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах;
Зiкєєв Алекс: «ЗА» - 1 374 323 голосiв, що становить 99,99 % голосiв
акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах;
Негрут Iван Олександрович: «ЗА» - 1 374 485 голосiв, що становить
100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах;
Голованчук Юлiя Вячеславiвна: «ЗА» - 162 голосiв, що становить 0,01 %
голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах;
Результати голосування за затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльноправових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства:
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«ЗА» - 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у Загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у Загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у Загальних зборах.
ВИРIШИЛИ: До складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, яка складається з
3 (трьох) членiв, обрати наступних кандидатiв:
• Голову Ревiзiйної комiсiї – Янiшевську Олену Сергiївну;
• Члена Ревiзiйної комiсiї – Зiкєєва Алекса;
• Члена Ревiзiйної комiсiї – Негрут Iвана Олександровича.
Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, в редакцiї, що додається до
протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.
Не сплачувати членам Ревiзiйної комiсiї Товариства будь-яку винагороду
за здiйснення ними повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цивiльноправовi договори з обраними членами Ревiзiйної комiсiї вiд iменi
Товариства.
6. Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами
періоду, що передував
звітнього періоду
звітньому
за
за
за
прости- привілейо- прости- за привілейовами
ваними
ми
ними акціями
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
0
0
0
0
дивідендів, грн.
Нарахувані дивіден0
0
0
0
ди 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

За результатами дiяльностi в 2014 роцi Товариство
отримало збитки в сумi 237 942 000,00 гривень.
Акцiонерами прийнято рiшення прибуток Товариства
за 2014 рiк не розподiляти в зв’язку з його вiдсутнiстю.
Збитки, отриманi Товариством у 2014 роцi, покрити
за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
(Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «ЮГцемент» № 25 вiд 04.03.2015 р.).

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
833980
758620
Основні засоби (за залишковою вартістю)
416834
418508
Довгострокові фінансові інвестиції
1
1
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
9852
11986
Грошові кошти та їх еквіваленти
24815
49015
Власний капітал
50399
288341
Статутний капітал
6237
6237
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-54419
183523
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
672627
391065
Поточні зобов'язання і забезпечення
110954
79214
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -170.92
-30.41
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-170.92
-30.41
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1386092 1386092
Цінні папери власних загальна номінальна вартість
випусків, викуплені про- у відсотках від статутного
тягом звітного періоду капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Генеральний директор ПАТ «ЮГцемент» Петренко Федір Миколайович,
20 квітня 2015 р.
ПЕЧАТКА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КІРОВОГРАДСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №5»
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«КІРОВОГРАДСЬКЕ
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №5» (місцезнаходження - Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Неопалимівка, вул. Шахтарська 3) повідомляє вас, що 25 травня 2015 року о 10.00 годині за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Неопалимівка,
вул. Шахтарська 3, конференц-зал (кім. №308), третій поверх, відбудуться річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кіровоградське БМУ №5».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних
зборах відбудеться 25 травня 2015 року з 09.00 год. до 09.50 год. за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Неопалимівка,
вул. Шахтарська 3, конференц-зал (кім. №308), третій поверх.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право
на участь у річних загальних зборах, складеному станом 19 травня
2015 року.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства
мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами
відбуватиметься від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до
24 травня 2015 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до
15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Неопалимівка, вул. Шахтарська 3, кім. №113.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
матеріалами загальних зборів – Вовк Ольга Миколаївна.
25 травня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у
місці проведення річних загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний чергових загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради товариства про роботу в 2014 році.
5. Звіт Ревізора товариства за 2014 рік.
6. Затвердження висновку Ревізора товариства за 2014 рік.
7. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансовоекономічної діяльності Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами фінансовогосподарської діяльності у 2014 році.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
50185
50046
Основні засоби
5514
5514
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
14879
14879
Сумарна дебіторська заборгованість
29791
29652
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
1
Нерозподілений прибуток
2710
3145
Власний капітал
3299
3734
Статутний капітал
589
589
Довгострокові зобов'язання
2765
2765
Поточні зобов'язання
44121
43547
Чистий прибуток (збиток)
-435
-3291
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2354800
2354800
Кількість власних акцій, викуплених
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
17
19
(осіб)
Наглядова рада товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
Повідомлення
про зміну складу посадових осіб емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД».
2. Код за ЄДРПОУ: 00218271.
3. Місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 229
4. Міжміський код, телефон та факс: (0342) 77-53-60.
5. Електронна поштова адреса: mail@ifaz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: ifaz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
16 квітня 2015 р. Наглядовою радою ПАТ «ІФАЗ» прийнято рішення
(протокол засідання Наглядової ради № 215 від 16.04.2015 р.) про відкликання члена Правління Товариства Бiленький Микола Йосипович (паспорт
серії СС № 003132, виданий Iвано-Франкiвським МУВСМВС України в

Iвано-Франкiвської області 30 листопада 1995р. р.). Частка в статутному
капіталі – 0,0099 %.
Відкликана посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини, та була обрана на посаду 22 квітня 2014 р.
16 квітня 2015 р. Наглядовою радою ПАТ «ІФАЗ» прийнято рішення
(протокол засідання Наглядової ради № 215 від 16.04.2015 р.) про обрання
з 17.04.2015 р. строком на 3 (три) роки членом Правління Товариства Шилюк Сергій Володимирович (паспорт СН 596383, виданий Харківським РУ
ГУ МВС України в м. Києві 18.11.1997 р.). Часткою в статутному капіталі не
володіє. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: з 21.02.2012 р. –
Генеральний директор ТОВ «ОМЗ-УКРАЇНА (ГРУПА УРАЛМАШ-ІЖОРА».
Обрана посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління
Проців З.С.

Приватне акцiонерне товариство «Техносервiс»
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 

Приватного акцiонерного товариства Волинська оптово-роздрiбна фiрма «Галант»

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

Приватне акцiонерне товариство
Волинська оптово-роздрiбна фiрма
«Галант», 01565572Волинська , -, 43006,
М.Луцьк, вул. А. Марцинюка 16
0332 710237,

Приватне акцiонерне товариство «Техносервiс», код за ЄДРПОУ 02132473,
10001 м. Житомир вул. Ватутiна, буд. 170-А, 0412 361424
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 15 квітня 2015 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.technoservis.ho.ua
Голова комісії з припинення ___________ Безрук О.В.
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

05.04.2015

-

Публічне акціонерне товариство “Еліта”
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 акціонерне товариство
"Еліта"
2. Код за ЄДРПОУ
00310120
3. Місцезнаходження
16100, Чернігівська обл., Сосницький р-н, смт Сосниця, вул. Освіти,
10
4. Міжміський код, телефон та факс (04655) 21346 (04655) 21346
5. Електронна поштова адреса
post@elіta.bіz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.elіta.bіz.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
відповідно до вимог глави 1 розділу емітента
III або інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю відповідно до вимог
глави 2 розділу III Положення про
розкриття інформації емітентами
цінних паперів, затвердженого
рішенням НКЦПФР від 03.12.2013
№ 2826:
ІІ. Текст повідомлення
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Еліта» (протокол від 17.04.2015) на підставі Закону України
«Про акціонерні товариства» припинено повноваження Голови Наглядової
ради Єрка Тараса Івановича. Перебував на посаді з 05.04.2012, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не
володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Еліта» (протокол від 17.04.2015) на підставі Закону України
«Про акціонерні товариства» припинено повноваження члена Наглядової
ради Муригіна Дмитра Володимировича. Перебував на посаді з 05.04.2012,
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не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Еліта» (протокол від 17.04.2015) на підставі Закону України
«Про акціонерні товариства» припинено повноваження члена Наглядової
ради Величко Галини Володимирівни. Перебувала на посаді з 05.04.2012, не
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Еліта» (протокол від 17.04.2015) обрано Голову Наглядової
ради Єрка Тараса Івановича. Він обраний безстроково, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: начальник
управління цінних паперів і інвестицій Полікомбанку. Згоди на розкриття
паспортних даних особою не надано.
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Еліта» (протокол від 17.04.2015) обрано члена Наглядової
ради Муригіна Дмитра Володимировича. Він обраний безстроково, не має
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента
не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: економіст БУР фінансового-економічного управління Полікомбанку. Згоди на
розкриття паспортних даних особою не надано.
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Еліта» (протокол від 17.04.2015) обрано члена Наглядової
ради Величко Галину Володимирівну. Вона обрана безстроково, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не
володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: юрисконсульт організаційно-правового відділу Полікомбанку. Згоди на розкриття
паспортних даних особою не надано.
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
С.Г. Пономаренко
Директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
17.04.2015
(дата)
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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
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента,
Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
товариство «АВIА
міжміський код та телефон
КОМПАНIЯ «ВIТА» , код за
емітента
ЄДРПОУ 19037603, 01021, м. Київ,
р-н Печерський, вул. Липська 12/5,
офiс 2, тел. (044) 253 97 53
2. Дата розкриття повного тексту
20.04.2015р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://19037603.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА
РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА
РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Код за ЄДРПОУ
23702532
3. Місцезнаходження
09025, Київська обл., Сквирський
район, с. Безпечна, вул. Ордаша,19
(044) 494-25-72 (044) 494-25-72
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
s.nekhomiazh@ukrcard.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.ukrcard.com.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Посадова особа — Голова Правлiння Товариства Калашник Михайло
Володимирович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено
повноваження 10.04.2015р.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 05.02.2015 року по 10.04.2015 року.
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 10.04.2015 року,
протокол № 17 вiд 10.04.2015 року, в зв'язку з заявою Калашника Михайла
Володимировича.
*н/д — Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Посадова особа — Голова Правлiння Товариства Нехом’яж Сергiй
Олексiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з
14.04.2015 року строком до 04.02.2018 р. включно.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:
липень 2009 — листопад 2012 — Голова Правлiння ПАТ «Класикбанк»,
листопад 2012 — квiтень 2015 — Генеральний директор ТОВ «Вєрєнiца».
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 10.04.2015 року,
протокол № 17 вiд 10.04.2015 року.
*н/д — Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
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
Нехом’яж Сергiй Олексiйович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2015
(дата)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕРБIЗНЕС
IНВЕСТ»

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, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
міжміський код та телефон
«IНТЕРБIЗНЕС IНВЕСТ» ,
емітента
32047668, проспект Возз`єднання,
будинок 15, офіс 710, м. Київ,
Дніпровський район, Київська
область, 02160, Україна,
(044)393-06-50
2. Дата розкриття повного тексту
21.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://32047668.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Шановні акціонери

Публічного акціонерного товариства
Акціонерно-комерційного банку «Львів»!

(код ЄДРПОУ 09801546)
Повідомляємо, що 29 травня 2015 року о 15.00 год. у приміщенні
банку, яке знаходиться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1,
(конференц-зал) відбудуться позачергові Загальні Збори акціонерів
ПАТ АКБ «Львів».
Порядок денний :
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Секретаря зборів.
3. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ АКБ «Львів».
Реєстрація акціонерів та їх представників розпочнеться 29 травня
2015 року з 14.00 до 14.55 год. у приміщенні банку, яке знаходиться за
адресою: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 25.05.15 р.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно з
чинним законодавством та документ, що посвідчує особу. З проектами документів по порядку денному загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів»
можна буде ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні
з 10.00 год. до 13.00 год. Звертатися до співробітників ПАТ АКБ «Львів»
(каб. 501) за телефоном: (032) 245-64-83.
Спостережна рада.

Приватне акцiонерне товариство
«Науково-виробниче пiдприємство
«Iнтертек»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ, «Науково-виробниче пiдприємство
місцезнаходження,
«Iнтертек», 30238202, 61060 Харкiвська
міжміський код та
область Фрунзенський м. Харкiв Проспект
телефон емітента
п’ятдесятирiччя СРСР, буд. 171, офiс 204,
(057) 76-808-76
2. Дата розкриття повного 21.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
www.intertek.com.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№76, 22 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2». 2.Код за
ЄДРПОУ: 01268414. 3.Місцезнаходження: 61105 м. Харкiв, проспект
П»ятдесятирiччя СРСР, буд. 147. 4.Міжміський код, телефон та факс:
(0572)97-61-52, (0572)97-61-52. 5.Електронна поштова адреса:
ab2@maxima.kharkov.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://avtobaza.kharkov.ua/ua/corpinfo/osobl. 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 Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №1504/2015 від 15.04.2015р.) припинено з 15.04.2015р.
повноваження Голови Ревізійної комісії Коханської Олени Василівни
(паспорт МТ 223344 виданий 21.02.2012р. Московським РВ ХМУ ГУМВС
України в Харкiвськiй обл.). Розмір пакета акцій емітента, які належать
особі — акції у кількості 1шт., що дорівнює 0,14грн. Це відповідає
0,0001 % СК Товариства. Обґрунтування змін — рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Перебувала на посаді протягом 8 років 5 місяців. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №1504/2015 від 15.04.2015р.)
припинено з 15.04.2015р. повноваження Члена Ревізійної комісії Фетьківа Володимира Павловича (паспорт МК 918813 виданий 28.07.1998р.
Київським РВХМУ УМВС України в Харківській обл.). Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має.
Обґрунтування змін — рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на
посаді протягом 1 року. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів
(протокол №1504/2015 від 15.04.2015р.) обрано з 16.04.2015р. на посаду Голова Ревізійної комісії Коханську Олену Василівну (паспорт МТ
223344 виданий 21.02.2012р. Московським РВ ХМУ ГУМВС України в
Харкiвськiй обл.). Особу призначено терміном на 3(три) роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — акції у кількості 1шт., що дорівнює 0,14грн. Це відповідає 0,0001 % СК Товариства. Обґрунтування
змін — рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа
(протягом останніх п'яти років): працює на посадах — Голова Ревізійної
комісії АТ «Харківська автобаза №2», Головний бухгалтер АТ «Трест
Житлобуд — 1», член Наглядової ради АТ «ПСАЕМ». Згідно з рішенням
Загальних зборів акціонерів (протокол №1504/2015 від 15.04.2015р.) обрано з 16.04.2015р. на посаду Член Ревізійної комісії Зубенко Анну Володимирівну (паспорт МТ 249451 виданий 07.09.2012р. Комінтернівським РВ у м.Харкові ГУ ДМС України в Харківській обл.). Особу
призначено терміном на 3(три) роки. Особа пакетом акцій емітента не
володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування
змін — рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа
(протягом останніх п'яти років): працює на посаді — заступник Головного бухгалтера АТ «Трест Житлобуд-1». Раніше — бухгалтер АТ «Трест
Житлобуд-1».
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 ______ Шелест С.В. М.П. 17.04.2015

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ».
2.Код за ЄДРПОУ: 04827073. 3.Місцезнаходження: 61002 м. Харкiв,
вул. Артема, 43. 4.Міжміський код, телефон та факс: (057) 732-53-08,
(057) 732-53-08. 5.Електронна поштова адреса: usaem@maxima.kharkov.ua.
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://usaem.in.ua/ua/corpinfo/osobl.
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 Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №1604/2015 від 16.04.2015р.) припинено з 16.04.2015р.
повноваження Голови Ревізійної комісії Фетьківа Володимира Павловича (паспорт МК 918813 виданий 28.07.1998р. Київським РВХМУ УМВС
України в Харківській обл.). Особа пакетом акцій емітента не володіє,
частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін — рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом 1 року. Згідно
з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №1604/2015 від
16.04.2015р.) припинено з 16.04.2015р. повноваження Члена Ревізійної
комісії Гайворонської Валентини Олексіївни (паспорт ММ 293804 виданий 01.12.1999р. Київським МВРВХМУУМВС України в Харківській обл.).
Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі
емітента не має. Обґрунтування змін — рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Перебувала на посаді протягом 1 року. Згідно з рішенням Загальних
зборів акціонерів (протокол №1604/2015 від 16.04.2015р.) обрано з
17.04.2015р. на посаду Голова Ревізійної комісії Корецького Леоніда Володимировича (паспорт ММ 998175 виданий 27.07.2001р. Московським
МВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.). Особу призначено терміном
на 3(три) роки. Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін — рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа (протягом останніх
п'яти років): начальник виробничо-технічного відділу АТ «Трест Житлобуд-1». Працює на посаді: заступник голови правління з виробництва —
начальник виробничого відділу АТ «Трест-Житлобуд-1». Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №1604/2015 від 16.04.2015р.)
обрано з 17.04.2015р. на посаду Член Ревізійної комісії Гайворонську
Валентину Олексіївну (паспорт ММ 293804 виданий 01.12.1999р. Київським МВРВХМУУМВС України в Харківській обл.). Особу призначено
терміном на 3(три) роки. Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін — рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа (протягом
останніх п'яти років): член Ревізійної комісії АТ «ПСАЕМ», кошторисник
виробничого відділу ВАТ «Трест Житлобуд-1», інженер виробничо —
технічного відділу апарату ВАТ «Трест Жилстрой-1». Обіймає посаду
начальника ВТВ АТ «ПСАЕМ».
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 ______ Гармаш О.О. М.П. 17.04.2015

Приватне акціонерне товариство
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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, місцезнаходження, «Джей Ті Інтернешнл Компані
міжміський код та телефон емітента Україна», 19345204, вул. Спаська,
30а, м.Київ, 04070, 044-490-78-00
2. Дата розкриття повного тексту
20.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://jti.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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Приватного акцiонерного
товариства «Перлина»
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство
«Перлина», 01553899Волинська ,
*, 45000, м. Луцьк, пр. Волi, 7
0-332-72-51-91,

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

01553899.infosite.com.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»
Приватне акціонерне товариство «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» (далі — ПрАТ «УкрЕСКО»), 04112, Україна, м. Київ, вул. Івана
Гонти, 1, оф. 22, ЄДРПОУ 20077482) повідомляє
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Українська енергозберігаюча сервісна компанія»
2. Код за ЄДРПОУ: 20077482
3. Місцезнаходження: 04112, Україна, м. Київ, вул. Івана Гонти, 1, оф. 22
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 498-14-94 (-91, -92), факс:
(044) 498-14-93
5. Електронна поштова адреса: ukresco@ukresco.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukresco.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рішенням Позачергових загальних зборів товариства (протокол №26
від 15.04.2015р.) з 15.04.2015 р. припинено повноваження:
1. Асташева Євгена Вікторовича — Голови Наглядової ради
ПрАТ  «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду
було обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 29.12.2011р. На посаді перебував 3 роки 3 місяці 17 днів, часткою в статутному капіталі товариства не володіє.
2. Арнаутової Людмили Анатоліївни — члена Наглядової ради
ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду
було обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 29.12.2011р. На посаді перебував 3 роки 3 місяці 17 днів, часткою в статутному капіталі товариства не володіє.
3. Григоровського Віталія Володимировича — члена Наглядової
ради ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На
посаду було обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 29.12.2011р.
На посаді перебував 3 роки 3 місяці 17 днів часткою в статутному капіталі
товариства не володіє.
4. Дубовика Сергія Федоровича — члена Наглядової ради
ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду
було обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 29.12.2011р. На посаді перебував 3 роки 3 місяці 17 днів часткою в статутному капіталі товариства не володіє.
5. Колосової Вікторії Павлівни — члена Наглядової ради
ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду
було обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 29.12.2011р. На посаді перебував 3 роки 3 місяці 17 днів часткою в статутному капіталі товариства не володіє.
6. Шила Олега Михайловича — члена Наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду було обрано
рішенням загальних зборів акціонерів від 29.12.2011р. На посаді перебував 3 роки 3 місяці 17 днів часткою в статутному капіталі товариства не
володіє.
7. Ясінського Володимира Миколайовича — члена Наглядової ради
ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду
було обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 29.12.2011р. На посаді перебував 3 роки 3 місяці 17 днів часткою в статутному капіталі товариства не володіє.
8. Швень Анастасії Олександрівни — Голови Ревізійної комісії
ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду
було обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 09.11.2011р. На посаді перебувала 3 роки 5 місяців 6 днів, часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

9. Капленко Оксани Ігорівни — член комісії ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про
захист персональних даних». Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. На посаду було обрано рішенням
загальних зборів акціонерів від 09.11.2011р. На посаді перебувала 3 роки
5 місяців 6 днів, часткою в статутному капіталі товариства не володіє.
10. Швець Олени Михайлівни — член комісії ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до
ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду було обрано
рішенням загальних зборів акціонерів від 09.11.2011р. На посаді перебувала 3 роки 5 місяців 6 днів, часткою в статутному капіталі товариства не
володіє.
11. Богатиря Василя Михайловича — Генерального директора
ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду
було призначено рішенням загальних зборів акціонерів від 29.12.2011р. На
посаді перебував 3 роки 3 місяці 17 днів, часткою в статутному капіталі
товариства не володіє.
Рішенням Позачергових загальних зборів товариства (протокол №26
від 15.04.2015р.) з 15.04.2015 р. обрано (призначено):
1. Максимова Олександра Анатолійовича — членом Наглядової
ради ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Строк, на який обрано особу — три роки. Протягом останніх п’яти років:
займав посаду директора департаменту відносин власності Міністерства
економічного розвитку і торгівлі, останнє місце роботи та посада — з 2015р.
директор Департаменту міждержавних майнових відносин, інвестиційної,
видавничої та адміністративно-господарської діяльності Фонду державного майна України.
2. Асташева Євгена Вікторовича — членом Наглядової ради
ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на
який обрано особу — три роки. Протягом останніх п’яти років займав: посаду начальника відділу контролінгу інвестиційних проектів Фонду державного майна України, з 2011р. заступник начальника відділу правонаступництва корпоративних прав держави Управління міждержавних майнових
відносин та інвестиційної діяльності Фонду державного майна України.
3. Шила Олега Михайловича — членом Наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано
особу — три роки. Протягом останніх п’яти років займав: посаду начальника відділу контролінгу інвестиційних проектів Фонду державного майна
України, з 2011р. заступника начальника відділу правонаступництва корпоративних прав держави Управління міждержавних майнових відносин та
інвестиційної діяльності Фонду державного майна України.
4. Бількевича Сергія Леонідовича — членом Наглядової ради
ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на
який обрано особу — три роки. З 2011р. займає посаду головного спеціаліста Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності Фонду державного майна України.
5. Швень Анастасію Олександрівну — членом Ревізійної комісії
ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на
який обрано особу — три роки. Протягом останніх п’яти років займає посаду головного спеціаліста відділу створення спільних підприємств Фонду
державного майна України.
6. Долгова Андрія Анатолійовича — членом Ревізійної комісії
ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на
який обрано особу — три роки. Останнє місце роботи та посада — голов
ний державний фінансовий інспектор відділу контролю у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг Державної фінансової інспекції в
місті Києві
7. Очаковського Олександра Юрійовича — членом Ревізійної комісії
ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на
який обрано особу — три роки. Протягом останніх п’яти років займає по-

45

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№76, 22 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
саду головного спеціаліста відділу створення спільних підприємств Фонду
державного майна України.
8. Богатиря Василя Михайловича — виконуючим обов’язки генерального директора ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу — до призначення генерального директора ПрАТ «УкрЕСКО» за результатами конкурсного відбору
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 вересня
2008 року № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб‘єктів

господарювання державного сектору економіки». Протягом останніх п’яти
років займав посаду генерального директора ПрАТ «УкрЕСКО».
ІІІ. ПІДПИС
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
В.о. генерального директора
ПрАТ «УкрЕСКО»

В.М.Богатир

пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд
«Венчурний енергетичний фонд»

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ
пайового закритого недиверсифікованого венчурного
інвестиційного фонду «Венчурний енергетичний фонд»
(реєстраційний код за ЄДРІСІ 233042) (надалі — «Фонд»)
Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що 20 квітня 2015 року Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (надалі —
«КУА») (Протокол №222 від 20.04.2015р.) прийнято рішення про
ліквідацію Фонду у зв’язку із закінченням строку діяльності Фонду.
Порядок та строк пред'явлення кредиторами вимог до Фонду:
1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному
друкованому органі цієї Інформації та триває 61 (шістдесят один) календарний день з дати її публікації.
2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Лікві-

даційної комісії за місцезнаходженням КУА із додаванням документів,
які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства.
3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з
оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її
отримання.
4. 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.
5. Місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, контактний телефон КУА:
01601, м. Київ, вул. Госпітальна, 4-А, код за ЄДРПОУ — 32162871,
тел. (044) 585-19-18.
З повагою, Ліквідаційна комісія Фонду

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIНАНС БАНК»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНС БАНК»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
І. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIНАНС БАНК», 19193869, 02002, м. Київ, вул. Панельна, буд. 5,
тел. (044) 569 40 70
ІІ. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 21 квітня 2015 року
ІІІ. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.financebank.com.ua
ІV. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: ТОВ «АФ «Актив-Аудит», 30785437
V. Інформація про загальні збори. Чергові загальні збори акціонерів відбулися 11 квітня 2014 року. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії.
Обрано лічильну комісію загальних зборів. 2. Обрання голови та секретаря
річних Загальних зборів. Обрано голову та секретаря зборів. 3. Затвердження регламенту роботи зборів. Регламент роботи загальних зборів затверджено. 4. Звіт Правління про виконання основних напрямів діяльності
Банку в 2013 році та визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік.
Звіт Правління Банку про виконання основних напрямів діяльності Банку в
2013 році та основні напрями діяльності Банку на 2014 рік затверджено.
5. Звіт Наглядової ради за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Затвердження звіту Наглядової ради за
2013 рік. Звіт Наглядової ради за 2013 рік затверджено. 6. Звіт Ревізійної
комісії за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Звіт Ревізійної комісії Банку за 2013 рік та висновок Ревізійної
комісії щодо достовірності річної фінансової звітності Банку за 2013 рік затверджено. 7. Затвердження річного звіту Банку за 2013 рік та заходів за
результатами розгляду висновків аудиторської фірми. Результати річної фінансової звітності Банку за 2013 рік затверджено та прийнято до уваги висновок зовнішнього аудитора — Аудиторської фірми у вигляді товариства з
обмеженою відповідальністю «Актив-Аудит». 8. Затвердження порядку
розподілу прибутку Банку за 2013 рік. Прийняте рішення: розподілити прибуток наступним чином: суму прибутку за 2013 рік в сумі 551 779,28 (п’ятсот
п’ятдесят одна тисяча сімсот сімдесят дев’ять гривень 28 копійок) спрямувати до резервного фонду Банку. Збитки минулих періодів в розмірі 1 363
356,75 (один мільйон триста шістдесят три тисячі триста п’ятдесят шість
гривень 75 копійок) покрити за рахунок сформованого раніше резервного
фонду Банку. 9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. Надійшла заява від члена Ревізійної комісії Полтавець О.В. про складання своїх повноважень за власним
бажанням. Прийняте рішення: достроково припинити повноваження Голови
та членів Ревізійної комісії ПАТ «ФIНАНС БАНК» Павлика В.І., Шаєнко О.Г.,
Полтавець О.В.. 10. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії.
Прийняте рішення: встановити кількісний склад Ревізійної комісії 3 (три)
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члени. 11. Обрання членів Ревізійної комісії Банку. Вирішили обрати Ревізійну комісію в наступному складі: Павлик В.І., Лебідь О.І. i Шаєнко О.Г.. 12.
Обрання Голови Ревізійної комісії. Рішення, прийняте Зборами — обрати
Головою Ревізійної комісії Павлика В.І.. 13. Затвердження умов договорів,
що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів з членами Ревізійної комісії. Рішення, прийняте Зборами — договори з Головою та членами Ревізійної комісії не укладати та не обирати
особу, яка уповноважена на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. 14. Прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій. Загальні збори вирішили — здійснити викуп простих іменних акцій ПАТ «ФІНАНС БАНК» у акціонерів — фізичних та юридичних осіб з подальшим
продажем викуплених акцій. Встановити ціну викупу на рівні 10,00 грн. за
одну просту іменну акцію ПАТ «ФIНАНС БАНК» відповідно до її ринкової
вартості, що визначена незалежним оцінювачем, та затверджена рішенням
Наглядової ради Банку. Правлінню Банку здійснити заходи щодо письмового повідомлення про порядок викупу акцій кожного акціонера. Визначити
уповноваженою особою, якій надаються повноваження проводити дії щодо
викупу акцій, Голову Правління або особу, яка виконує обов‘язки Голови
Правління. Викуплені акції підлягають наступному продажу за ціною, не
нижчою за ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою ПАТ
«ФIНАНС БАНК». Продаж придбаних акцій здійснити в строк не більше одного року з дати їх придбання. Рішення про продаж (реалізацію) викуплених банком власних акцій приймається Наглядовою радою. Уповноважити
Наглядову раду при прийнятті рішення про продаж (реалізацію) викуплених банком власних акцій встановити спосіб, порядок та умови реалізації
ПАТ «ФIНАНС БАНК» власних акцій. Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.
VІ. Інформація про дивіденди. Дивіденди у звітному та попередньому
періодах не нараховувались і не виплачувались.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
262 312
230 931
Грошові кошти та їх еквіваленти
7 167
19 411
Кошти в інших банках
78 957
6 930
Кредити та заборгованість клієнтів
129 684
31 768
Усього зобов’язань
59 749
30 132
Кошти банків
40 151
16 990
Кошти клієнтів
18 054
11 836
Усього власного капіталу та частка меншості
202 563
200 799
Статутний капітал
176 000
176 000
Чистий прибуток/(збиток)
1 586
898
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту
0,03
0,05
акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на
0,03
0,05
одну просту акцію (грн.)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Запоріжавтотранс»
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 «Запоріжавтотранс», 03116795, вул. Свердлова, б.30, м. Запорiжжя, Жовтневий, Запорiзька область, 69063, (061) 2138276.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2015р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.avtotrance.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «ІЛІС», 23288311.
5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів — чергові. Дата
проведення: 09.04.2014 року. Додаткових пропозицій, щодо порядку денного,
не надходило. Позачергові збори протягом звітного періоду не проводились.
Перелік питань, що розглядалися
на загальних зборах та результати розгляду:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії. Вирішили: обрано склад
та членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань проведення Зборів. Вирішили: затверджено порядок проведення Зборів.
3. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2013 рік
та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. Вирішили: затвердили звіт
Правління про результати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняли його
до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття
рішень за наслідками розгляду звіту. Вирішили: затвердили звіт Наглядової
ради Товариства за 2013 рік та визнали роботу даного органу Товариства
задовільною.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік,
прийняття рішень за наслідками їх розгляду. Вирішили: затвердили звіт та
висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняли його до уваги при вирішенні наступного питання.
6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.
Вирішили: затвердили річний звіт (фінансову звітность) Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
Дивіденди не виплачувати. Вирішили: затвердили порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
8. Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової
ради та Ревізійної комісії. Вирішили: прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

9. Прийняття рішення про обрання (переобрання) членів Наглядової
ради Товариства. Вирішили: обрано (переобрано) членів Наглядової ради
Товариства.
10. Прийняття рішення про обрання (переобрання) членів Ревізійної комісії Товариства. Вирішили: обрано (переобрано) членів Ревізійної комісії
Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з посадовими
особами органів Товариства, та обрання осіб, які уповноважуються на підписання таких договорів. Вирішили: затверджено умови договорів, що
укладатимуться з посадовими особами органів Товариства, та обрано особу, яка уповноважується на підписання таких договорів.
Рішення прийняті з усіх питань порядку денного. Пропозицiї до перелiку
питань порядку денного не подавались. Позачерговi загальнi збори не проводились.
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
22536
20749
Основні засоби (за залишковою вартістю)
15787
15811
Довгострокові фінансові інвестиції
1405
405
Запаси
149
182
Сумарна дебіторська заборгованість
3110
2795
Грошові кошти та їх еквіваленти
842
1141
Власний капітал
19654
18282
Статутний капітал
970
970
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
18423
17051
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
2882
2467
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0.35
0.32
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.35
0.32
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3879200
3879200
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду

Приватне акціонерне товариство «Новомиколаївський молокозавод»
Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента. Приватне акцiонерне товариство «Новомиколаївський молокозавод», 05500144, вул. Ленiна, б.9,
смт. Новомиколаївка, Новомиколаївський, Запорiзька область, 70100,
(06144) 9-35-51.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2015р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://molokozavod.ucoz.ru
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Діалог — Оптим», 38024777.
5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів — чергові.
Дата проведення: 25.04.2014 року. Кворум зборів: 73,75% до загальної
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах
та результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку проведення зборів. Обрано лічильну комісію, прийнято рішення з питань порядку проведення зборів.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Визначення основ
них напрямів діяльності товариства. Прийнято до відома звіт Директора
Товариства за 2013 рік, роботу Директора визнано задовільною. Затверджені основні напрями діяльності товариства на 2014 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийнято до відома
звіт Наглядової ради за 2013 рік, роботу Наглядової ради визнано задовільною.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за
2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора това-

риства. Прийнято до відома звіт ревізора та затверджені висновки Ревізора Товариства за 2013 рік. Роботу Ревізора визнано задовільною.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. Затверджено
річний звіт Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку та визначення порядку
покриття збитків. Прибуток отриманий за 2013 рік у сумі 22 тис. грн. не
розподіляти, а направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової
ради товариства у зв’язку із закінченням терміну їх повноважень. Прийнято рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства у зв’язку із закінченням терміну їх повноважень.
8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно —
правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно — правових договорів з членами наглядової ради. Обрано членів Наглядової ради, затверджені умови цивільно — правових договорів, що
укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Обрано директора товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора у зв’язку
з закінченням терміну його повноважень, обрання ревізора, затвердження умов цивільно — правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на підписання цивільно — правового договору з ревізором. Прийнято рішення про припинення повноважень ревізора у зв’язку з закінченням терміну його повноважень, обрано ревізора, затверджені умови цивільно —
правового договору, що укладатиметься з ревізором. Обрано директора
товариства особою, яка уповноважується на підписання цього договору.
Рішення прийняті з усіх питань порядку денного. Пропозицiї до перелiку
питань порядку денного не подавались. Позачерговi загальнi збори не
проводились.
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6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
6374
5962
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1950
1596
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
2082
2433
Сумарна дебіторська заборгованість
1649
1427
Грошові кошти та їх еквіваленти
648
346
Власний капітал
2936
2911
Статутний капітал
44
44

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Полiсянка»,

код за ЄДРПОУ 02969679, місцезнаходження 10029, м. Житомир,
пров. 1-ий Сiнний, буд. 4, міжміський код та телефон емітента 0412 47-35-14,
42-10-70. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015 р.. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію
www.polisianka.ho.ua. 4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478 5. Інформація про загальні збори.
Черговi загальнi збори були проведені 22.04.2014 р. Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2.Обрання секретаря загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку
проведення загальних зборiв. 3.Розгляд звiту генерального директора за
2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4.Розгляд звiту
Наглядової ради за 2013р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5.Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013р. та прийняття рiшення за
наслiдками його розгляду. 6.Затвердження рiчного звiту та балансу за
2013 р. 7.Розподiл прибутку i збиткiв, отриманих за результатами роботи в
2013р. 8.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних право
чинiв, якi можуть вчинятися протягом року з дати прийняття такого рiшення.
Визначення органу, уповноваженого на укладання вищевказаних
правочинiв. 9.Припинення повноважень голови i членiв Наглядової ради.
10.Обрання членiв Наглядової ради. 11.Припинення повноважень голови i
членiв Ревiзiйної комiсiї. 12.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 13.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з головою i
членами Наглядової ради, головою i членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання вищевказаних договорiв. Особи, що подавали пропозиції до пе-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
2828
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
1450
Поточні зобов’язання і забезпечення
1988
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,14
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,14
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
174040
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
паперів власних випусків протягом періоду

2803
1241
1810
1,13
0,13
174040
0
0
0

реліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішення. 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
1442
1492
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1306
1325
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
52
51
Сумарна дебіторська заборгованість
77
113
Грошові кошти та їх еквіваленти
5
2
Власний капітал
846
846
Статутний капітал
104
104
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
742
742
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
596
646
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
--0.03044
Скоригований чистий прибуток (збиток)на 1
--0.03044
просту акцію, грн.
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
98553
98553
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
--звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
--паперів власних випусків протягом періоду
Генеральний
Володимирiвна

директор

____________

Писаренко

Валентина

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПрАТ «Укртара-Воланпак» повідомляє,

що позачергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 12 травня
2015 року, початок о 11 год.00 хв. за адресою: 03045 м.Київ, вул. Новопирогівська, 58А
Порядок денний:
1. Про внесення та затвердження змін до статутних документів
ПрАТ «Укртара-Воланпак»
.
2. Про внесення на протязі 2015 року змін та доповнень до кредитного
договору та договору іпотеки , укладених з ПАТ «Укргазбанк»
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів –12 травня 2015року
Реєстрація акціонерів проводиться з 10 год 00хв. До 10год. 45хв. у день
та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери

повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для
уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та
доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного
зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 03045 м.Київ, вул. Новопирогівська, 58А, з 11год.30хв. до 12год.00хв. кожного четверга, а в день
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – Морозова Валентина Миколаївна.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,
будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних
зборів акціонерів Товариства за адресою: 01103 м.Київ, вул.Кіквідзе,5
Довідки за тел.:259-45-37
Правління

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНРАН»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
1. 1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «ЕНРАН»,
місцезнаходження, міжміський код 01198760, вул. О.Довженка,
та телефон емітента
буд.14/1, м. Київ, Шевченківський
р-н, 03057, (044)450-12-16
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2. Дата розкриття повного тексту річ- 17.04.2015р.
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
3. Адреса сторінки в мережі
WWW.ENRAN.UA
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Спецтехскло А»
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 товариство «Спецтехемітента, код за
скло А», 36934182, 85110 Донецька область
ЄДРПОУ, місцезнаход/н м.Костянтинiвка вул.Шмiдта, буд.20,
дження, міжміський код (06272) 2-13-24
та телефон емітента
2. Дата розкриття
21.04.2015
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
www.spectehsteklo.pat.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬза ЄДРПОУ аудиторНІСТЮ «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНІЯ
ської фірми (П. І. Б.
«ПАРТНЕР-АУДИТ», 35319183
аудитора — фізичної
особи — підприємця),
якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися
загальні збори (розділ 27.03.2014
заповнюється у
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.
випадку, якщо
емітент — акціонерне 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, а саме: обрання ротовариство)
бочих органiв чергових загальних зборiв Товариства (голови та секретаря загальних
зборiв, редакцiйної комiсiї), затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Правлiння за 2013-й рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради за 2013-й рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013-й
рiк.
6. Затвердження рiшень Наглядової ради.
7. Затвердження Договорiв (угод), укладених
Товариством.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
9. Визначення основних напрямiв дiяльностi
Товариства на 2014 рiк.
10. Прийняття рiшення про розподiл прибутку
i збиткiв Товариства по пiдсумкам роботи за
2013 рiк.
14. Прийняття рiшення про вчинення значних
правочинiв та про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року,
визначення характеру та граничної вартостi
таких правочинiв.
15.Затвердження умов оплати працi голови
наглядової ради товариства.
16.Про обрання членiв Наглядової ради товариства.
17.Про обрання голови Правлiння товариства.
18.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї товариства.
19.Затвердження умов цивiльно-правових
або трудових договорiв,що укладатимуться з
членами Наглядової ради.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
По питанням порядку денного голосували та
вирiшили:
1. Для проведення пiдрахунку голосiв i
пiдведення пiдсумкiв голосування по кожному питанню порядку денного Зборiв обрати
лiчильну комiсiю в наступному складi
Голова лiчильної комiсiї — Острожна В.В ;

Член лiчильної комiсiї — Платченко Н.В ;
Член лiчильної комiсiї — Iндiкова Л.О.
2.Обрати Головуючого — Поливяного Володимира Григоровича, Секретаря — Перову Ларису Iванiвну, редакцiйну комiсiю у складi:
Скрипник Н.О., Чаус Н.Н., Моспан Г.В. Затвердити запропонований регламент Загальних
зборiв.
3.Розглянути i затвердити звiт голови
правлiння Товариства за 2013 рiк i признати.
Роботу
Правлiння
i
посадових
осiб
задовiльною.
4. Розглянути i затвердити звiт Наглядової
ради Товариства за 2013 рiк i признати роботу
Наглядової ради задовiльною.
5. Затвердити звiт i висновки ревiзiйної комiсiї
Товариства за 2013 рiк i признати роботу
Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
6. Затвердити рiшення Наглядової ради (протокол вiд 15.04.2013 року) про надання згоди
правлiнню товариства на пiдписання контракту
з Вiдкритим акцiонерним товариством Воронежське авiацiйне будiвне товариство на суму
25296000,00 рублiв РФ, та з ТОВ «Комiльфо» на
суму 20000000,00 рублiв РФ.
7.
Затвердити
контракт
з
Вiдкритим
акцiонерним
товариством
Воронежське
авiацiйне будiвне товариство на суму
25296000,00 рублiв РФ, та з ТОВ «Комiльфо»
на суму 20000000,00 рублiв РФ.
8.Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк.
9. Затвердити основнi напрямки дiяльностi
Товариства на 2014 рiк.
10. Дивiденди не нараховувати. Прибуток направити на розвиток виробництва.
14. Попередньо схвалити значнi правочини,
ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi товариства за 2013 рiк, якi можуть вчинятися Товариством протягом перiоду з
28.03.2014 року по 30.04.2015 року (включно) наступного характеру: договори купiвлi-продажу,
поставки, мiни рухомого майна, в тому числi
продукцiї
власного
виробництва
та/або
продукцiї, необхiдної для виробництва, граничною сукупною вартiстю 70 000 000 грн.; договори пiдряду, ренти, оренди, позички, послуг,
перевезення, транспортного експедирування,
зберiгання, страхування, доручення, комiсiї,
кредиту,
застави,
iпотеки,
вiдкриття
банкiвських рахункiв, депозитiв, комерцiйної
концесiї, спiльної дiяльностi, енергопостачання, водопостачання, поставки, транспортування газу, виконання науково — дослiдних
або
дослiдно-конструкторських
та
технологiчних робiт граничною сукупною
вартiстю 70 000 000 грн. та надати повноваження на укладення значних правочинiв
Головi правлiння Товариства.
15. Ввести в штатний розклад Товариства з
01 сiчня 2014 року посаду Голови Наглядової
ради Товариства з оплатою працi згiдно штатного розкладу.
16. Обрати членами Наглядової ради строком
на три роки: Шевченко Олег Степанович,
Шарова Тетяна Дмитрiвна, Волков Олександр
Борисович, Шевченко-Катамадзе Анастасiя
Олегiвна, Цвєтошенко Максим Володимирович .
17. Обрати головою правлiння Поливяного
Володимира Григоровича.
18. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї
кандидатiв, якi набрали найбiльшу кiлькiсть
голосiв порiвняно з iншими кандидатами, i
сформувати Ревiзiйну комiсiю Товариства в
наступному складi строком на три роки:
Корнiєнко Олена Олександрiвна, Острожна Валентина Василiвна, Лапiна Алла Вiкторiвна.
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19. З членами Наглядової ради Товариства
укласти безоплатнi цивiльно-правовi договори, затвердити проекти представлених
договорiв, повноваження щодо пiдписання
договорiв з членами Наглядової ради покласти на Голову правлiння Товариства.
Додаткових питань та пропозицiй не поступало.
Позачерговi
загальнi
збори
акцiонерiв
вiдбулися 10.09.2014
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Лiчильної комiсiї, Голови та секретаря зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства.
3. Внесення змiн до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї.
4. Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх в новiй
редакцiї.
5. Вiдкликання Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
7. Обрання голови Наглядової ради Товариства.
8. Вiдкликання Правлiння Товариства.
9. Обрання виконавчого органу Товариства.
10. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Обрання Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства
Пропозицiй до порядку денного та проектiв
рiшень вiд акцiонерiв не надходило.
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства проводились з iнiцiативи Наглядової ради
Товариства (протокол № 3 від 04.08.2014 р.).
По питанням порядку денного голосували та
вирiшили:
1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Тимченко I.А., Лапiна А.В., Малахова М.В. ; обрати Головою зборiв Шевченка О.С., Секретарем
зборiв: Перову Л.I.; затвердити наступний порядок
проведення
загальних
зборiв:
доповiдi — 10 хвилин, обговорення питань
порядку денного — 5 хвилин., голосування
бюлетенями.
2.Не ухвалювати рiшення про змiну типу та
найменування Товариства.
3.Внести змiни до Статуту Товариства шляхом
викладення його в новiй редакцiї.
4. У зв’язку iз внесення змiн до Статуту внести
змiни до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення в новiй редакцiї: Положення про

виконавчий орган Товариства, Положення про
Наглядову раду Товариства, Положення про
Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства та Положення про Загальнi збори Товариства.
5. Вiдкликати Наглядову раду Товариства у
повному складi.
6. Обрати членами Наглядової ради Товариства таких осiб: Шевченко Олег Степанович,
Волков Олександр Борисович, ШевченкоКатамадзе Анастасiя Олегiвна.
7.Обрати головою Наглядової ради Товариства — Шевченка Олега Степановича.
8. Вiдкликати правлiння Товариства у повному складi.
9. Обрати Директором Товариства — Перову
Ларису Iванiвну.
10. Вiдкликати Ревiзiйну комiсiюТовариства у
повному складi.
11Обрати Ревiзором Товариства Онищенко
Олену Дмитрiвну.
Додаткових питань та пропозицiй не поступало.
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
17651
18793
Основні засоби (за залишковою вартістю)
10947
11671
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
878
5549
Сумарна дебіторська заборгованість
2133
627
Грошові кошти та їх еквіваленти
3633
810
Власний капітал
13783
12956
Статутний капітал
14707
14707
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-924
-1751
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
3868
5837
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.05623170 0.11953490
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 0.05623170 0.11953490
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
14707000
14707000
загальна номінальна
Цінні папери власних
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом періоду
Директор ____________

Перова Лариса Iванiвна

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО №5»
Публічне акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство
№5»(05503355)
Річна інформація емітента
за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ,
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
місцезнаходження, міжміський №5», 05503355, Новопечерський
код та телефон емітента
провулок, 5, м.Київ, Печерський, Київська
область, 01042, Україна, (044) 528-11-52
2. Дата розкриття повного
29.04.2014
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Товариство власної сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
Інтернет не має.
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
Приватний Підприємець (аудитор)
ЄДРПОУ аудиторської фірми Семененко Петро Федорович,
(П.І.Б. аудитора — фізичної
1696504154
особи — підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності
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5. Інформація
про загальні
збори

В звітному періоді керівництво товариства та спостережна рада не ініціювали проведення загальних зборів
акціонерів товариства, тому збори не проводились.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
9861
9959
Основні засоби (за залишковою вартістю)
536
593
Довгострокові фінансові інвестиції
6707
6707
Запаси
26
36
Сумарна дебіторська заборгованість
2327
2237
Грошові кошти та їх еквіваленти
226
343
Власний капітал
9601
9592
Статутний капітал
672
672
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
4802
4793
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
260
367
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0,48
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0,48
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2688124 2688124
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

ЛИМАР В.П.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Шахтобудмонтажне управлiння №1»
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 товариство «Шахтоемітента, код за ЄДРПОУ, будмонтажне управлiння №1», 00180924,
місцезнаходження,
83023 Донецька область д/в м.Донецьк
міжміський код та
пр.Полеглих Комунарiв, б.188,
телефон емітента
(0622) 345-67-75
2. Дата розкриття
21.04.2015
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
www.shsmu1.pat.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за Аудиторська фірма в формі товариства з
ЄДРПОУ аудиторської
обмеженою відповідальністю «Ніка-аудит»,
фірми (П. І. Б. аудито24647491
ра — фізичної особи —
підприємця), якою
проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися
загальні збори (розділ
24.04.2014
заповнюється у випадку, ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
якщо емітент — акціонер- 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних
зборiв Товариства.
не товариство)
2.
Звiт
Директора
про
результати
фiнансово — господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Директора.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про
дiяльнiсть за 2013 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2013
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв
Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за
2013 рiк.
6. Затвердження розподiлу прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) Товариства
за 2013 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивiльноправових договорiв iз членами Наглядової
ради Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Про затвердження умов договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання
вiд iменi Товариства.
13. Внесення змiн до Статуту Товариства.
14.
Попереднє
схвалення
значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з
дати прийняття такого рiшення.
По першому питанню прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю
По другому питанню прийнято рiшення: Затвердити звiт Директора про результати
фiнансово — господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.

По третьому питанню прийнято рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства
про дiяльнiсть за 2013 рiк.
По четвертому питанню прийнято рiшення:
Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї
Товариства
за
пiдсумками
перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк
По п’ятому питаню прийняториiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк..
По шостому питанню прийнято рiшення: Затвердити розподiл чистого прибутку Товариства за 2013 рiк
По сьомому питанню прийнято рiшення:
Припинити повноваження членiв Наглядової
ради Товариства
По восьмому питанню прийнято рiшення:
Обрати членiв Наглядової ради Товариства
По дев’ятому питанню прийнято рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв
(типову форму договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Встановити виконання обов’язкiв членом Наглядової ради Товариства за цивiльноправовим договором на безоплатнiй основi.
Уповноважити Директора Товариства укласти та пiдписати цiвiльно-правовi договори з
членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах вiд iменi Товариства.
По десятому питанню прийнято рiшення:
Припинити повноваження членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства
По одинадцятому питаню прийнято рiшення:
Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства
По дванадцятому питанню прийнято рiшення:
Затвердити
умови
цивiльно-правових
договорiв (типову форму договору), що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Встановити виконання обов’язкiв членом Ревiзiйної комiсiї Товариства за
цивiльно-правовим договором на безоплатнiй
основi. Уповноважити Директора Товариства
укласти та пiдписати цiвiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства на
затверджених умовах вiд iменi Товариства.
По тринадцятому питанню прийнято рiшення:
Внести змiни до Статуту Товариства шляхом
викладення його в новiй редакцiї.
По чотирнадцятому питанню прийнято
рiшення: Попередньо схвалити такi значнi
правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської
дiяльностi протягом не бiльш як одного року
з дати прийняття цього рiшення
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
12056
18260
Основні засоби (за залишковою вартістю)
4164
4806
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
2359
6744
Сумарна дебіторська заборгованість
2887
3809
Грошові кошти та їх еквіваленти
-52
Власний капітал
-3975
-1625
Статутний капітал
9
9
Нерозподілений прибуток (непокритий
-3993
-1643
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
16031
19885
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-75.97883600 -46.56084660
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-75.97883600 -46.56084660
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
37800
37800
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
Директор ____________ Свiстунов Вiктор Васильович

Публiчне акцiонерне товариство «Спецтехскло»
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 товариство «Спецтехемітента, код за
скло», 32743744, 85110 Донецька область д/н
ЄДРПОУ, місцезнахо- мiсто Костянтинiвка вул.Шмiдта, буд. 20,
дження, міжміський код (06272) 2-13-24
та телефон емітента
2. Дата розкриття
21.04.2015
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
www.aviaglass.pat.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНІЯ
за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б.
«ПАРТНЕР-АУДИТ», 35319183
аудитора — фізичної
особи — підприємця),
якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися
загальні збори (розділ 27.03.2014
заповнюється у
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
випадку, якщо
емітент — акціонерне 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, а саме: обрання ротовариство)
бочих органiв чергових загальних зборiв Товариства (голови та секретаря загальних
зборiв, редакцiйної комiсiї), затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Правлiння за 2013-й рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради за 2013-й рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013-й
рiк.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
7. Прийняття рiшення про розподiл прибутку i
збиткiв Товариства по пiдсумкам роботи за
2013 рiк.
8. Обрання голови правлiння товариства.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
По питанням порядку денного голосували та
вирiшили:
1. Для проведення пiдрахунку голосiв i
пiдведення пiдсумкiв голосування по кожному питанню порядку денного Зборiв обрати
лiчильну комiсiю в наступному складi

Голова лiчильної комiсiї — Острожна В.В ;
Член лiчильної комiсiї -Платченко Н.В ;
Член лiчильної комiсiї — Iндiкова Л.О.
2. Обрати Головуючого — Поливяного Володимира Григоровича, Секретаря — Перову Ларису Iванiвну, редакцiйну комiсiю, затвердити
запропонований регламент Загальних зборiв.
3. Розглянути i затвердити звiт голови
правлiння Товариства за 2013 рiк i признати
роботу
Правлiння
i
посадових
осiб
задовiльною.
4. Розглянути i затвердити звiт Наглядової
ради Товариства за 2013 рiк i признати роботу
Наглядової ради задовiльною.
5. Затвердити звiт i висновки ревiзiйної комiсiї
Товариства за 2013 рiк i признати роботу
Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
6. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк.
7. Дивiденди не нараховувати.
8. Обрати Головою правлiння Поливяного Володимира Григоровича.
Додаткових питань та пропозицiй не поступало. Порядок денний вичерпаний.
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
953
9631
Основні засоби (за залишковою вартістю)
--Довгострокові фінансові інвестиції
-9631
Запаси
--Сумарна дебіторська заборгованість
953
-Грошові кошти та їх еквіваленти
--Власний капітал
953
9631
Статутний капітал
234
234
Нерозподілений прибуток (непокритий
719
9397
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
--Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-6302.106028
-акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-6302.106028
-одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1377
1377
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 ____________

Перова Лариса Iванiвна

Публiчне акцiонерне товариство
«Продцентр»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Продцентр», код за ЄДРПОУ 01549863,
місцезнаходження 10029, м. Житомир, вул. Котовського, буд. 61, міжміський код та телефон емітента 0412 374303. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію www.prodcentr.ho.ua. 4. Найменування аудиторської фірми якою проведений аудит фінансової звітності Приватне
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підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478.
5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв були
проведені 15.04.2014 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних
зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії. 2.Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних
зборів. 3.Затвердження звіту Директора про результати фінансовогосподарської діяльності за 2013 рік та визначення основних напрямів
діяльності у 2014 р. 4.Затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2013 р. 6.Прийняття рі-
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шення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради,
звіту Ревізора. 7. Затвердження річного звіту за 2013 рік.Затвердження
балансу за 2013 рік. 8.Розподіл прибутків, отриманих за результатами роботи в 2013 році. 9.Затвердження договорів (правочинів), ринкова вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової
звітності. 10.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прий
няття такого рішення. 11.Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізора. 12.Обрання членів Наглядової ради.
13.Обрання Ревізора. 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. Особи, що подавали
пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішення. 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
2439
2855

Публiчне акцiонерне товариство
«Приладобудiвник»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Приладобудiвник», код за ЄДРПОУ
05755111, місцезнаходження 11101 Житомирська обл., м. Овруч,
вул. Металiстiв, буд.10, міжміський код та телефон емітента 04148 44731,
43289. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію
https://sites.google.com/site/priladbudivnik/. 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 та процедурою ліквідації підприємства. 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
2384
2577
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2099
2238
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
155
190
Сумарна дебіторська заборгованість
1
-Грошові кошти та їх еквіваленти
14
-Власний капітал
701
806
Статутний капітал
39
39
Нерозподілений прибуток (непокритий
-1045
-1045
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
1683
1771
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0.0275274
-0.1997038
акцію
Скоригований чистий збиток на одну просту -0.0275274
-0.1997038
акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3850703
3850703
Цінні папери
загальна номінальна
--власних випусків,
вартість
у відсотках від
--викуплені протягом
статутного капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
--цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Голова лiквiдацiйної комiсiї ____________ Пешко Вiталiй Миколайович

Основні засоби (за залишковою вартістю)
918
Довгострокові фінансові інвестиції
-Запаси
119
Сумарна дебіторська заборгованість
1297
Грошові кошти та їх еквіваленти
105
Власний капітал
1543
Статутний капітал
934
Нерозподілений прибуток (непокритий
609
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
-Поточні зобов’язання і забеспечення
896
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0.0730436
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на -0.0730436
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3737492
Цінні папери
загальна номінальна
-вартість
власних випусків,
у відсотках від
-викуплені протягом
статутного капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
-цінних паперів власних випусків протягом
періоду

984
-161
1608
102
1879
934
945
12
964
0.0018729
0.0018729
3737492
----

Директор ____________ Толоконнiкова Ганна Костянтинiвна

Приватне акцiонерне товариство
«Попiльнянське мiжрайонне пiдприємство
«Сортнасiннєовоч»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента
Приватне
акцiонерне
товариство
«Попiльнянське
мiжрайонне
пiдприємство «Сортнасiннєовоч», код за ЄДРПОУ 00492167, місцезнаходження 13500, Житомирська обл., смт. Попiльня, вул. Фрунзе, буд.119,
міжміський код та телефон емітента 04137 2-54-85. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.popsort.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: Черговi загальнi
збори акцiонерiв були проведені 20.06.2014 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2.Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Прийняття рiшень з питань порядку
проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3.Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк, звiту виконавчого
органу за 2013 рiк, звiту Ревiзора за 2013 рiк. 4.Затвердження рiчного звiту
Товариства за 2013 рiк. 5.Розподiл (покриття) збиткiв, отриманих Товариством в 2013 роцi. 6.Припинення повноважень голови i членiв Наглядової
ради Товариства. 7.Припинення повноважень Ревiзора Товариства. 8.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9.Обрання Ревiзора Товариства. 10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з головою i членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вищевказаних договорiв. Особи, що подавали пропозиції
до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішення. 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.)
Найменування
період
звітний попередній
показника
Усього активів
724.8
731.6
Основні засоби (за залишковою вартістю)
598.2
605.0
Довгострокові фінансові інвестиції
--Виробничі запаси
111.9
111.9
Сумарна дебіторська заборгованість
58.9
58.9
Грошові кошти та їх еквіваленти
0.7
0.7
Власний капітал
590.6
628.6
Статутний капітал
748.2
748.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-557.2
-519.2
Довгострокові зобов’язання і забеспечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
134.2
103.0
Чистий прибуток (збиток)
-38.0
-45.3
Директор ___________________

С. М. Талько
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
Річна інформація емітента
цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Публiчне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, «Кременчуцька кондитерська
міжміський код та телефон
фабрика «Рошен», 00382191
емітента
Полтавська обл., Крюкiвський р-н,
39600, м. Кременчук, вул. Жовтнева б. 57 (0536) 74-22-39
21.04.2015
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.kkf.pl.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Приватне пiдприємство «Аудитораудиторської фірми (П. І. Б.
ська фiрма «Український технiчний
аудитора — фізичної особи — під- союз», 23557679
приємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
15.04.2014 р. проведено чергові
(розділ заповнюється у випадку,
загальні збори.
якщо емітент — акціонерне товариство)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелiк питань, що виносяться на голосування):
1.Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних
зборiв акцiонерiв.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
4.Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
5.Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 р.
Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
6.Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рiшення про
наслiдки розгляду звiту.
7.Звiт Правлiння Товариства за 2013 р. Прийняття рiшення про наслiдки
розгляду звiту.
8.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної
комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рiшення
про наслiдки розгляду звiту.
9.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 р.
10.Визначення порядку розподiлу збиткiв за 2013 р., з урахуванням вимог чинного законодавства.
11. Розгляд питання про припинення повноважень (вiдкликання) членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Розгляд питання про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13. Затвердження Договорiв (Угод).
14. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв.
По першому питанню порядку денного вирiшили:
Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному складi:
1. Семьонова О.С.– Голова Лiчильної комiсiї.
2. Спiвак О. I. — член Лiчильної комiсiї.
3. Осипенко Л. В. — член Лiчильної комiсiї.
По другому питанню порядку денного вирiшили:
Секретарем зборiв обрати Смирнову С. В.
По третьому питанню порядку денного вирiшили:
Затвердити наступний регламент проведення зборiв:
- на доповiдi з питань порядку денного — до 20 хв.;
- спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку денного — не бiльше
3 хв. кожна спiвдоповiдь чи виступ;
- запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв — до 3 хв.;
- вiдповiдi на запитання та коментарi доповiдача стосовно спiвдоповiдей
та виступiв — до 5 хв. на кожну вiдповiдь та коментар;
- загальний час на доповiдь, обговорення та прийняття рiшення з кожного питання порядку денного — до 40 хвилин.
По четвертому питанню порядку денного вирiшили:
Не вносити змiни та доповнення до Статуту Товариства. Не затверджувати нову редакцiю Статуту Товариства.
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По п’ятому питанню порядку денного вирiшили:
Затвердити рiчний звiт ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р.
По шостому питанню порядку денного вирiшили:
Звiт Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.
По сьомому питанню порядку денного вирiшили:
Звiт Правлiння ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.
По восьмому питанню порядку денного вирiшили:
Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.
Висновки Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу ПАТ «КрКФ «Рошен» за
2013 р. затвердити.
По дев’ятому питанню порядку денного вирiшили:
Затвердити фiнансовi результати дiяльностi ПАТ «КрКФ «Рошен» 2013 р.
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2013 р.
По десятому питанню порядку денного вирiшили:
Розподiлити збитки Товариства, отриманi у 2013 р., за рахунок доходiв
майбутнiх перiодiв.
По одинадцятому питанню порядку денного вирiшили:
У зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, вiдкликати (припинити повноваження) наступного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства:
1. Мiрошниченко Ю. П. — Голова Ревiзiйної комiсiї.
2. Єфiменко Н. В. — член Ревiзiйної комiсiї.
3. Шойму К. М. — член Ревiзiйної комiсiї.
По дванадцятому питанню порядку денного вирiшили:
Прийнято рiшення обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у наступному
персональному складi на перiод до наступних рiчних загальних зборiв
акцiонерiв Товариства:
П.I.Б.
1.Мiрошниченко Ю. П. — член Ревiзiйної комiсiї Товариства.
2.Єфiменко Н. В. — член Ревiзiйної комiсiї Товариства.
3.Шойму К. М. — член Ревiзiйної комiсiї Товариства.
По тринадцятому питанню порядку денного вирiшили:
Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства.
По чотирнадцятому питанню порядку денного вирiшили:
Не приймати рiшення про вчинення значних правочинiв.
6. Інформація про дивіденди.
Рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за результатами
звiтного та попереднього рокiв загальними зборами акцiонерiв не
приймалися. Дивiденди протягом
звiтного та попереднього рокiв не
нараховувались i 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
176362
202058
Основні засоби (за залишковою вартістю)
93517
153432
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
17849
7243
Сумарна дебіторська заборгованість
19957
41316
Грошові кошти та їх еквіваленти
15
67
Власний капітал
84744
90147
Статутний капітал
10229
10229
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
73562
79038
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
9672
13387
Поточні зобов’язання і забезпечення
81946
98524
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0.52822 -0.26964
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну -0.52822 -0.26964
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
10228600 10228600
Цінні папери
загальна номінальна
0
0
власних випусків,
вартість
викуплені протягом у відсотках від статутного
0
0
звітного періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Приватного акцiонерного
товариства «Едельвiка»
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство
«Едельвiка», 20134458Волинська , 43023, м.Луцьк, вул. Карбишева 2 0332 786040,

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Приватного акцiонерного
товариства «ПАЖ-ХОЛДIНГ»
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство
«ПАЖ-ХОЛДIНГ», 21738980Волинська , -, 43023, м. Луцьк,
вул. Карбишева 2 0332 786040,

2. Дата розкриття повного
20.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

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

3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

вiдсутня

www.edelvika.com

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Приватного акцiонерного
товариства «Волтекс — Меланж»
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство
«Волтекс-Мецланж», 30006829Волинська , 43023, м.Луцьк,
вул. Карбишева 2 0332 786040,

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

-

Приватне акціонерне товариство
«Запоріжоблторггромадхарч»
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 акціонерне товариство
за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
«Запоріжоблторггромадхарч»,
міжміський код та телефон емітента 01550027, вул. Можайська, б.63,
м. Запоріжжя, Запорiзька область,
69032, (061) 224-05-98
2. Дата розкриття повного тексту
21.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, zoto.pat.ua
на якій розміщено регулярну річну
інформацію

Публічне акціонерне товариство
«Шосткинське автотранспортне підприємство 15962»
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Публічного
акціонерного товариства «Шосткинське 15962».
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Шосткинське автотранспортне підприємство 15962»
Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 23996290
Місце знаходження емітента: 41100, м. Шостка, вул.. Гагаріна 1,
Телефон 05449 21498, 20574, 0662259332.
Електронна поштова адреса: vat _23996290@aft.org.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових
осіб емітенту.
Текст повідомлення
20.04.2015 року загальними зборами акціонерів , протокол №22 від
20.04.2015 року, звільнено Виконавчий орган, генерального директора
ПАТ «Шосткинське АТП 15962» Босенко Миколу Семеновича, паспорт
серія МА №407233, виданий 08.01.1998р Шосткинським МРВУМВС України у Сумській обл. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 8,2363%. Причина звільнення — закінчення терміну. На зазначеній посаді перебував 5 років. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини немає.
20.04.2015 року загальними зборами акціонерів протокол № 22 від
20.04.2015 року, звільнено голову Ревізійної комісії Подлесного Олександра Миколайовича, паспорт серія 1У-БП№635466, виданий
05.06.1980 р. ВВС України, м. Ямпіль у Сумській області, посадова особа
володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,1348%. Причина звільнення — смерть. На зазначеній посаді перебував 16 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
20.04.2015р. загальними зборами акціонерів протокол № 22 від
20.04.2015 року, звільнено члена ревізійної комісії Босенко Сергія Миколайовича, паспорт серія У11-БП№627736, виданий 04.06.1993р . Шосткинським РВВС України в Сумській обл., посадова особа володіє часткою
в статутному капіталі в розмірі 0,0679%. Причина звільнення переобрання голови ревізійної комісії. На зазначеній посаді перебував 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
20.04.2015р. загальними зборами акціонерів, протокол № 22 від

20.04.2015р. звільнено члена Ревізійної комісії Бондаренко Михайла
Григоровича, паспорт серія1У-ЕЛ№699108 виданий 12.06.1980рРВВС
України , м. Н-Сіверський, Чернігівської обл., посадова особа володіє
часткою в статутному капіталі в розмірі 0,0679%. Причина звільнення переобрання голови ревізійної комісії. На зазначеній посаді перебував
2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
20.04.2015 року, протокол №22 загальних зборів, призначено Виконавчий орган генерального директора ПАТ «Шосткинське АТП 15962»
Босенко Миколу Семеновича, паспорт МА №407233 виданий 08.01.1998р.
Шосткинським МВУМВСУ України у Сумській обл., володіє часткою в статутному капіталі емітента ( у відсотках) 8,2363%, обраний на 5 років. Попередні посади за останні 5 років генеральний директор ПАТ «Шосткинське АТП 15962». Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає.
20.04.2015 року, протокол № 22 загальних зборів, призначено Головою Ревізійної комісії Бондаренко Михайла Григоровича, паспорт серія
1У-ЕЛ№ 699108 виданий 12.06.1980р РВВС України, м. Н-Сіверський Чернігівської обл., володіє часткою в статутному капіталі емітента ( у відсотках) 0,0679%, обраний на 3 роки. Попередні посади за останні 5 років —
водій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
20.04.2015р.протокол № 22 загальних зборів, призначено члена Ревізійної комісії Дворецький Віктор Васильович , паспорт серія
11-БП№654391 виданий 17.01.1978р. Шосткінським ВВС України, у Сумській області, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0679%,
обраний на 3 роки. Попередні посади за останні 5 років водій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
20.04.2015р протокол №22 загальних зборів , призначено члена Ревізійної комісії Босенко Сергія Миколайовича, паспорт серія У11-БП№627736,
виданий 04.06.1993р . Шосткинським РВВС України в Сумській обл., посадова особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,0679%. Обраний на 3 роки. Попередні посади за останні 5 років — водій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Генеральний директор ПАТ «Шосткинське АТП 15962»
Босенко М.С.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Сад»
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 акцiонерне
товариство «Сад»
2 Код за ЄДРПОУ
00414701
3 Місцезнаходження
42763, Сумська, Охтирський,
с. Високе, Ленiна, б. 28
4 Міжміський код та телефон
(05446) 2-30-80,
емітента
5 Дата розкриття повного тексту
22.04.2015 р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
sad.okhtyrka.net
6 Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акціонерне товариство
“СЕРВІС-ПОБУТ”

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
"СЕРВІС-ПОБУТ"
2 Код за ЄДРПОУ
03062007
3 Місцезнаходження
42700, Сумська обл., м. Охтирка,
вул. Жовтнева, б. 12
4 Міжміський код та телефон
(05446) 2-33-55
емітента
5 Дата розкриття повного тексту
22.04.2015 р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
6 Адреса сторінки в мережі
www.03062007.emitents.org
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Арх-Буд-Iнвест”

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код Товариство з обмеженою
за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
вiдповiдальнiстю "Арх-Будміжміський код та телефон емітента Iнвест", 34593207 Сумська ,
Сумський, 40021, м. Суми, Кiрова,
154/2 (0542)79-10-59,
2. Дата розкриття повного тексту
24.04.2015
річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http:/arhbud.emitents.org
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
ТОВ "Аудиторська фiрма
"Iмона-аудит", 23500277
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця),
якою проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні збори
Емітент не є акціонерним
(розділ заповнюється у випадку, якщо товариством
емітент — акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
Найменування показника
Період
звітній
попередній
Усього активів
30850,3
20599
Основні засоби( за залишковою вартістю)
0,0
1,2
Довгострокові фінансові інвестиції
0,0
0,0
Запаси
133,9
133,5
Сумарна дебіторська заборгованість
82,4
53,4
Грошові кошти та їх еквіваленти
3,2
0,4
Власний капітал
-39000
-33556
Статутний капітал
60
60
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -39060
-33556
Довгострокові зобов’язання
226,1
226,1
Поточні зобов’язання
69624,2
53928,9
Чистий прибуток
-5444
-8039,8
Вартість чистих активів
-39000
-33556

ІІІ. Підпис
Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор ТОВ «Арх-Буд-Інвест»
Дубовик Іван Іванович.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М.ДОНЕЦЬК»

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА
«А.В.К.», М.ДОНЕЦЬК»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00381835
емітента
3. Місцезнаходження емітента
83062 м.Донецьк
вул.1-ша Олександрiвка, буд.9
4. Міжміський код, телефон та факс (062) 337-49-61 (062) 385-02-59
емітента
5. Електронна поштова адреса
konstantin.marchenko@avk.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі
www.dkf.avk.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
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2. Текст повідомлення
Головного бухгалтера Куркчi Ольгу Олександрiвну (паспорт: серiя ВС номер
268175 виданий Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
07.07.2000) звiльнено 18.12.2014 р. (дата вчинення дiї 18.12.2014). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi — з 21.09.1994 р.
Рiшення прийнято Генеральними директором (Наказ 183-к вiд 18.12.2014 р.).
Головного бухгалтера Либу Олену Вiкторiвну (паспорт: серiя ВС номер
202890 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку
02.03.2000) призначено 18.12.2014 р. (дата вчинення дiї 18.12.2014).
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу — на необмежений термiн, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: заступник
головного бухгалтера з бухгалтерського облiку дирекцiї з фiнансiв, начальник департаменту бухгалтерського та податкового облiку дирекцiї з
фiнансiв, начальник централiзованої бухгалтерiї. Рiшення прийнято Генеральними директором (Наказ 184-к вiд 18.12.2014 р.).
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ________ Сальченко Сергiй Олександрович
М.П.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Роменське підприємство «Сортнасіннєовоч»

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Роменське підприємство
«Сортнасіннєовоч»
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Роменське підприємство «Сортнасіннєовоч»
Організаційно –правова форма: Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента:00492345
Місцезнаходження емітента: 42004, Сумська область, м. Ромни
вул.. Полтавська,190.
Телефон/факс (05448) 7-86-83.
Електронна поштова адреса: vat_00492345@aft.org.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.
Текст повідомлення:
Звільнено 20.04.2015 року (згідно рішення Загальних зборів акціонерів
протокол №1 від 20.04.2015р.) з посади Голови Наглядової ради Роменець
Романа Івановича (паспорт серія МА № 586544, виданий Роменським МРВ
УМВС України в Сумській області ) Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 3,2539%. На зазначеній посаді перебував 6 років.
Причина звільнення –за згодою сторін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Звільнено 20.04.2015 року(згідно рішення Загальних зборів акціонерів
протокол №1 від 20.04.2015р.) з посади члена наглядової ради Сулим Ольгу Миколаївну (паспорт серія МА № 378727 виданий Роменським МРВ
УМВС України в Сумській області).Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 0,0009%.На зазначеній посаді перебувала 6 років. Причина звільнення — за згодою сторін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Звільнено 20.04.2015 року(згідно рішення Загальних зборів акціонерів
протокол № 1 від 20.04.2015р.) з посади члена наглядової ради Волинську
Наталю Іванівну (паспорт серія МА № 294282 виданий Роменським МРВ
УМВС України в Сумській області).Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 0,0483%.На зазначеній посаді перебувала 6 років. Причина звільнення — за згодою сторін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Звільнено 20.04.2015 року(згідно рішення Загальних зборів акціонерів
протокол №1 від 20.04.2015р) з посади голови ревізійної комісії Волошко
Людмилу Валентинівну (паспорт серія МА № 998736 виданий Роменським
МРВ УМВС України в Сумській області).Посадова особа володіє часткою в
Статутному капіталі в розмірі 0,0009%.На зазначеній посаді перебувала
6 років. Причина звільнення — за згодою сторін. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає.
Звільнено 20.04.2015 року(згідно рішення Загальних зборів акціонерів
протокол № 1 від 20.04.2015р) з посади члена ревізійної комісії Вініченко
Галину Володимирівну (паспорт серія МА № 543840 виданий Роменським
МРВ УМВС України в Сумській області). Посадова особа володіє часткою в
Статутному капіталі в розмірі 0,0776%. На зазначеній посаді перебувала
3 роки. Причина звільнення-за згодою сторін. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає.
Звільнено 20.04.2015 року(згідно рішення Загальних зборів акціонерів
протокол № 1 від 20.04.2015р) з посади члена ревізійної комісії Москаленко Людмила Петрівна (паспорт серія МА № 337356 виданий Роменським
МРВ УМВС України в Сумській області). Посадова особа володіє часткою в
Статутному капіталі в розмірі 0,1399%. На зазначеній посаді перебувала
3роки. Причина звільнення-за згодою сторін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Звільнено 20.04.2015 року (згідно рішення наглядової ради протокол
№4 від 20.04.2015р.) з посади директора Роменець Івана Миколайовича
(паспорт серія МА № 402169, виданий Роменським МРВ УМВС України в
Сумській області ) Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі
в розмірі 26,7650%. На зазначеній посаді перебував 17 років. Причина
звільнення — за згодою сторін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено 20.04.2015 року (згідно рішення наглядової ради протокол
№5 від 20.04.2015р.) на посаду директора Роменець Івана Миколайовича
(паспорт серія МА № 402169, виданий Роменським МРВ УМВС України в
Сумській області ) Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі
в розмірі 26,7650%. До цього працював директором ПАТ «Сортнасіннєовоч». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено 20.04.2015 року(згідно рішення Загальних зборів акціонерів
протокол № 1 від 20.04.2015р) на посаду члена ревізійної комісії Білаш
Ларису Леонідівну (паспорт серія МА № 155068 виданий Роменським МРВ
УМВС України в Сумській області). Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 1,7749%. Тимчасово не працююча. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено 20.04.2015 року (згідно рішення Загальних зборів акціонерів протокол №1 від 20.04.2015р.) на посаду члена Наглядової ради Роменець Романа Івановича (паспорт серія МА № 586544, виданий Роменським
МРВ УМВС України в Сумській області ) Посадова особа володіє часткою в
Статутному капіталі в розмірі 3,2539%. До цього працював менеджером
заводу АПБ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено 20.04.2015 року(згідно рішення Загальних зборів акціонерів
протокол № 1 від 20.04.2015р.) на посаду члена наглядової ради Сулим
Ольгу Миколаївну (паспорт серія МА № 378727 виданий Роменським МРВ
УМВС України в Сумській області).Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 0,0009%.До цього працювала продавцем в приватного підприємця. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено 20.04.2015 року(згідно рішення Загальних зборів акціонерів
протокол № 1 від 20.04.2015р) на посаду члена ревізійної комісії Волошко
Людмилу Валентинівну (паспорт серія МА № 998736 виданий Роменським
МРВ УМВС України в Сумській області).Посадова особа володіє часткою в
Статутному капіталі в розмірі 0,0009%. До цього працювала продавцем в
приватного підприємця. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає.
Призначено 20.04.2015 року(згідно рішення Загальних зборів акціонерів
протокол № 1 від 20.04.2015р) на посаду члена ревізійної комісії Москаленко Людмила Петрівна (паспорт серія МА № 337356 виданий Роменським
МРВ УМВС України в Сумській області).Посадова особа володіє часткою в
Статутному капіталі в розмірі 0,1399%. Пенсіонер. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено 20.04.2015 року(згідно рішення Загальних зборів акціонерів
протокол № 1 від 20.04.2015р) на посаду члена ревізійної комісії Роменець
Валентину Миколаївну (паспорт серія МА № 730274 виданий Роменським
МРВ УМВС України в Сумській області). Посадова особа володіє часткою в
Статутному капіталі в розмірі 10,0277%. Тимчасово непрацююча. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Всі посадові особи призначені строком на три роки згідно Статуту підприємства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СВИНЕЦЬ»

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
емітента за 2014 рік
1. Повне найменування емітента Приватне
акцiонерне товариство «Свинець»,
код за ЄДРПОУ 30615525,
місцезнаходження 85102 Донецька область,
Костянтинiвка Богдана Хмельницького, 1,
міжміський код та телефон емітента
06272 (2-30-14)
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

Директор 	І.М. Роменець.

Приватне акцiонерне товариство
«Омелянiвський гранiтний кар’єр»,

21.04.2015
svinets.com.ua

код за ЄДРПОУ 31638386,
11560 Житомирська область Коростенський район с. Горщик вул. Заводська, буд.15,
04142 55936
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 14 квітня 2015 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.ogk.ho.ua
Голова правління ___________
Ганський Валерiй Францович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СУМСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ, «СУМСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»,
місцезнаходження,
05422065Сумська , Ковпакiвський, 40030,
міжміський код та
Суми, пр-т Курський, 26 (0542) 245-742
телефон емітента
2. Дата розкриття
16.04.2015р.
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
http://sarz.com.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
ЄДРПОУ аудиторської
«Аудиторська фiрма «Аванс аудит», 32707083
фірми (П. І. Б. аудитоТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
ра — фізичної особи — «Аудиторська фiрма «Аванс аудит», 32707083
підприємця), якою
проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про
Протокол № 16/2014 від 20.03.2014р. Кворум
загальні збори
зборів — 79,05%
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів
акціонерів Товариства.
2. Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово — господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду цього звіту.
3. Розгляд річного звіту Наглядової ради про
результати діяльності Товариства за 2013 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду
цього звіту.
4. Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства
за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за
2013 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності
Товариства на 2014 рік.
8. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
11. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про
визначення уповноваженої особи з питань підписання Статуту Товариства в новій редакції.
15. Про визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації Статуту Товариства
в новій редакції.
16. Внесення змін до Положення про Наглядову
раду Товариства. Затвердження Положення
про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи з питань підписання Положення про Наглядову
раду Товариства в новій редакції.
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17. Внесення змін до Положення про Правління
Товариства. Затвердження Положення про Правління Товариства в новій редакції. Про визначення
уповноваженої особи з питань підписання Положення про Правління Товариства в новій редакції.
18. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в
новій редакції. Про визначення уповноваженої
особи з питань підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.
19. Прийняття рішення про вчинення значного
(значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
20. Прийняття рішення про вчинення значного
(значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів),
становить 50 і більше відсотків вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності
акціонерного товариства.
Усі питання порядку денного розглянуті.
Позачергові збори не скликались.
6. Інформація про
За результатами 2013 року рішення щодо
дивіденди.
виплати дивідендів не приймалось.
За результатами
За результатами
звітного періоду
періоду, що
передував звітному
за про- за привіле- за про- за привістими йованими стими лейованиакціями акціями
акціями ми акціями
Сума нарахованих дивіден0
0
0
0
дів, грн.
Нарахувані дивіденди на
0
0
0
0
одну акцію, грн.
Сума виплачених дивідендів,
0
0
0
0
грн.
Дата складання переліку осіб,
які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис
На загальних зборах акцiонерiв прийняте
рiшення: отриманий Товариством за результатами
фiнансово-господарської
дiяльностi у 2013р. збиток у розмiрi
241 тис. грн. поступово покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1002
613
Основні засоби (за залишковою вартістю)
874
554
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
57
14
Сумарна дебіторська заборгованість
29
44
Грошові кошти та їх еквіваленти
10
1
Власний капітал
26
313
Статутний капітал
16
16
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
10
297
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
976
300
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
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
ІІІ. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Бутирін Олексій Іванович
20.04.2015р.
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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

Публiчне акцiонерне товариство «Бердичiвсь
ке спецпiдприємство по матерiально-технiч
ному забезпеченню «Агроспецпостач» сiльсь
когосподарського виробництва», код за ЄДРПОУ
00913373, місцезнаходження 13306, Житомирська обл., м. Бердичiв,
вул. Привокзальна, буд. 3, міжміський код та телефон емітента 04143 22258.
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
на якій розміщено регулярну річну інформацію www.agrospetspostach.pe.hu.
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.
Черговi загальнi збори були проведені 23.04.2014 р. Питання, що розглядалися на зборах: 1.Обрання голови та членів лічильної комісії Зборів. 2.Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів. 3.Затвердження звіту
Правління про результати фінансово — господарської діяльності Товариства
у 2013 р. та основні напрямки його діяльності у 2014 р. 4.Затвердження звіту
Наглядової ради за 2013 р. 5. Затвердження аудиторського висновку про
фінансову звітність за 2013 р. 6. Затвердження річної фінансової звітності та
річних результатів діяльності Товариства за 2013 р. 7.Про визначення порядку розподілу прибутку, строків та порядку виплати дивідендів за 2013 р.
8.Обрання членів Ревізійної комісії. За пропозицією акціонерів, що володіють
більш 5% акцій, порядок денний було доповнено наступним питаннями:
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,

Публiчне акцiонерне товариство
«Житомирагротехнiка»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента 1.Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Житомирагротехнiка», код за ЄДРПОУ
03563206, місцезнаходження 10001, м. Житомир Київське шосе, буд. 19,
міжміський код та телефон емітента 0412 427758, 428004. 2.Дата розкриття
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії 17.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну інформацію www.ztagrotehnika.ho.ua. 4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності,
Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ
31133478. 5. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори
акцiонерiв були проведені 30.04.2014 р. Перелік питань, що розглядалися
на зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення
загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради за 2013 рiк, звiту виконавчого органу за 2013 рiк,
звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 4.Затвердження рiчного звiту за 2013 рiк.
5.Розподiл прибутку, отриманого за результатами роботи в 2013 роцi.
6. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови i членiв Наглядової ради. 7.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови i
членiв Ревiзiйної комiсiї. 8.Обрання членiв Наглядової ради. 9.Обрання
членiв Ревiзiйної комiсiї. 10. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з головою i членами Наглядової ради та
Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання вищевказаних договорiв. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх
питань, що розглядалися, були прийняті рішення. 6.Інформація про диві-

обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. З питань № 1-7, 9-11 порядку денного, що розглядалися на загальних
зборах, були прийняті рішення, з питання №8 порядку денного рішення прий
няті не були. 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
1282
1100
Основні засоби (за залишковою вартістю)
372
404
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
306
96
Сумарна дебіторська заборгованість
523
549
Грошові кошти та їх еквіваленти
75
45
Власний капітал
837
653
Статутний капітал
118
118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
378
194
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
445
447
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.3891158 0.9558713
Скоригований чистий прибуток на одну просту 0.3891158 0.9558713
акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
472867
472867
Цінні папери власних випусків, викуплені
--протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
--цінних паперів власних випусків протягом періоду
Голова правлiння ____________

Романчук Вiктор Павлович

денди. 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
2330
2211
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1755
1559
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
121
145
Сумарна дебіторська заборгованість
386
339
Грошові кошти та їх еквіваленти
68
167
Власний капітал
2078
2117
Статутний капітал
492
492
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1574
1613
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
140
-Поточні зобов’язання і забеспечення
112
94
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.0198123 0.0040641
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.0198123 0.0040641
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1968473
1968473
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 ____________

Панов Володимир Олександрович

Публiчне акцiонерне товариство «Житомирський завод огороджувальних конструкцiй»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Житомирський завод огороджувальних
конструкцiй», код за ЄДРПОУ 01413394, місцезнаходження 10001, м. Житомир, вул. Баранова, буд. 89, міжміський код та телефон емітента
0412 427698 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015 р. 3.Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.zok.ua
4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової
звітності, Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», код за
ЄДРПОУ 31133478. 5. Інформація про загальні збори Черговi загальнi збори
акцiонерiв були проведені 25.04.2014 р. Перелік питань, що розглядалися
на загальних зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії. 2.Обрання секре-

таря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3.Розгляд звіту Правління за 2013 рік та прийняття рішення
за наслідками його розгляду. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5.Розгляд звіту Ревізійної
комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Затвердження річного звіту за 2013 рік. 7. Розподіл прибутку , отриманого за
результатами роботи в 2013 році. 8. Прийняття рішення про припинення
повноважень членів Наглядової ради. 9.Обрання членів Наглядової ради.
10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. 11.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рі-
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№76, 22 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
шення. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного
зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішення. 6.Інформація про дивіденди. За результатами
звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не прий
малось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
звітний
попередній
показника
Усього активів
131441
129413
Основні засоби (за залишковою вартістю)
30985
26573
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
58275
35786
Сумарна дебіторська заборгованість
8956
35979
Грошові кошти та їх еквіваленти
32202
31075

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

Публiчне акцiонерне товариство «Виробничозакупiвельне пiдприємство «Хмiль», код за ЄДРПОУ

Власний капітал
66179
55185
Статутний капітал
1994
1994
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
61780
51423
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
65262
74228
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 19.5778493 17.8998972
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 19.5778493 17.8998972
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
561553
711289
Цінні папери власних
загальна номінальна
--випусків, викуплені
вартість
у відсотках від статутно--протягом звітного
го капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
--цінних паперів власних випусків протягом періоду
Голова правлiння ____________ 	Зубко Сергiй Геннадiйович
Дата складення переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів

..

..

17.04.2014

..

..

..

17.04.2014

..

05471336, місцезнаходження 10001 Житомирська обл., м. Житомир, вул.
Металiстiв,
буд.6,
міжміський
код
та
телефон
емітента
0412 427679. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015 р. 3. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.
vzphmil.ho.ua. 4. Найменування, аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478. 5.Інформація про загальні збори. Черговi
загальнi збори акцiонерiв були проведені 03.04.2014 р. Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2.Обрання секретаря загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку
проведення загальних зборiв. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 4. Затвердження рiчного звiту за 2013 рiк. 5.Розподiл прибутку, отриманого за результатами роботи в 2013 роцi. 6.Прийняття рiшення про
виплату дивiдендiв та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2013 рiк.
7.Припинення повноважень голови i членiв Наглядової ради та Ревiзiйної
комiсiї. 8.Обрання членiв Наглядової ради. 9. Обрання членiв Ревiзiйної
комiсiї. 10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою i членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання вищевказаних договорiв. Особи, що подавали пропозиції до
переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішення.
6. Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами
звітного періоду
періоду, що передував
звітному
за про- за привіле- за прости- за привілестими
йованими ми акціями йованими
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
0.00
0.00
180000.00
0.00
дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на
0.00
0.00
0.08
0.00
одну акцію, грн.
Сума виплачених
0.00
0.00
154943.88
0.00
дивідендів, грн.

Опис: Рiшення про виплату дивiдендiв за звiтний перiод (2014 рiк)
Емiтентом не приймалось. Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв
за попереднiй перiод (2013 рiк) — 03.04.2014 р, дата складання перелiку
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 2013 р. — 17.04.2014 р.,
дата початку виплати дивiдендiв за 2013 рік — 17.04.2014 р., дата закiнчення
виплати дивiдендiв за 2013 р. — 03.10.2014 р. Дивiденди виплачуються виключно грошовими коштами. Виплата дивiдендiв акцiонерам — фiзичним
особам здiйснюється шляхом безготiвкового перерахування коштiв на рахунок у банку або готiвкою через касу Товариства; юридичним особам — шляхом безготiвкового перерахування коштiв на банкiвський рахунок.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
3458
3735
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1754
2129
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
192
146
Сумарна дебіторська заборгованість
1490
1304
Грошові кошти та їх еквіваленти
22
156
Власний капітал
2779
2776
Статутний капітал
540
540
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
2104
2101
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
679
959
Чистий прибуток на одну просту акцію
0.0847604 0.0833709
Скоригований чистий прибуток на одну просту
0.0847604 0.0833709
акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2159026
2159026
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 ____________ Латашевич Андрiй Михайлович

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

яльності ПАТ «АІТ» у 2012 та 2013 році. 5.Розподіл прибутків та збитку
ПАТ «ЛІТ» за результатами 2012 та 2013 року. 6.Про затвердження плану
фінансово-господарської діяльності ПА ТАІТ» на 2014 — 2015 роки. 7.Про
прийняття рішення про попереднє схвалення загальними зборами значних
правочинів у ході поточної господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «АІТ». По усім питання порядку денного рішення прийняті та
затвердженні більшістю голосів. 6.Інформація про дивіденди: Дивіденди не
нараховувались та не виплачувались. ІІ. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента (тис.грн.2014/2013рр.)Усього активів:
26680/19955; Основні засоби (за залишковою вартістю): 3861/4715; Довгострокові фінансові інвестиції: 0/0; Запаси: 3404/1515; Сумарна дебіторська
заборгованість : 19078/13619; Грошові кошти та їх еквіваленти: 299/106;
Власний капітал: 6536/6461; Статутний капітал: 29/29; Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток): 6507/6432; Довгострокові зобов’язання і
забезпечення:0/0;Поточні зобов’язання і забезпечення: 20144/13494; Чистий прибуток( Скоригований чистий прибуток) на одну просту акцію
(грн)/0,03/0,03; Середньорічна кількість простих акцій (шт.): 2865500/2865500;
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду/загальна номінальна вартість Цінні папери власних випусків, викуплені :0/0.

Публічне акціонерне товариство «АІТ», 02573036, Вулиця Автопаркова, 7,

ходження, міжміський код та телефон емітента:

Київ, Дарницький, 02121, (044) 5372621. 2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
20.04.2015. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет: ait.mbk.biz.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності:Приватне підприємство Аудиторська Фірма «Сервіс Аудит», 32205930. 5. Інформація про загальні збори. Чергові. Дата
проведення: 27.08.2014 року. Кворум зборів: 84,165% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про
затвердження фінансової звітності та балансу ПА «АІТ» за 2012 та 2013 рік.
2.Затвердження звіту генерального директора ПАТАІТ» про результати фінансово- господарської діяльності за 2012 та 20ІЗ рік. 3.Про затвердження
Звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово- господарської діяльності ПАТ «АІТ» у 2012та 2013 році. 4.Про затвердження звіту
Наглядової Ради ПАТ «АІТ» про результати фінансово- господарської ді-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості.

1.Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СТРИЖІВСЬКЕ». 2.Код за ЄДРПОУ 13555946.

3.Місцезнаходження емітента 12525, Житомирська обл., Коростишівський
район, с. Стрижівка. 4. Міжміський код, телефон та факс: телефону немає,
факсу немає. 5. Електронна поштова адреса stryzhivske@emzvit.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.stryzhivske.ho.ua. 7. Вид особливої
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 18.04.2015 р.) 18.04.2015 р. припинені повноваження голови
Наглядової ради Товариства Дмитренко Ніни Іванівни, яка володіє часткою в
статутному капіталі Емітента в розмірі 0.03293%. На посаді голови Наглядової ради перебувала з 17.06.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 18.04.2015 р.) 18.04.2015 р. припинені повноваження члена Наглядової ради Товариства Дмитренка Олександра
Івановича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі
10.12426 %. На посаді члена Наглядової ради перебував з 17.06.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від
18.04.2015 р.) 18.04.2015 р. припинені повноваження члена Наглядової ради
Товариства Криницького Ігоря Августовича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 26.43043 %. На посаді члена Наглядової ради
перебував з 17.06.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 18.04.2015 р.) 18.04.2015 р. припинені повноваження
Ревізора Товариства Новобранець Олени Михайлівни. Новобранець О.М.
часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. На посаді Ревізора перебувала з 17.06.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 18.04.2015 р.) 18.04.2015 р. припинені повноваження Директора Товариства Дмитренка Івана Сергійовича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 58.51795%. На посаді Директора
Товариства перебував з 17.06.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та

посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 18.04.2015 р.) 18.04.2015 р. обрано членом
Наглядової ради та рішенням Наглядової ради від 18.04.2015 р. (Протокол
засідання Наглядової ради № 4 від 18.04.2015 р.) обрано головою Наглядової ради Товариства Дмитренко Ніну Іванівну строком на 3 роки. Дмитренко
Н.І. володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.03293%. Інші
посади, які обіймала Дмитренко Н.І. протягом останніх 5 років, — викладач,
інспектор відділу кадрів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 18.04.2015 р.) 18.04.2015 р. обрано членом Наглядової
ради Товариства Дмитренка Олександра Івановича строком на 3 роки. Дмитренко О.І. володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі
10.12426 %. Інші посади, які обіймав Дмитренко О.І. протягом останніх 5 років, — начальник відділу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 18.04.2015 р.) 18.04.2015 р. обрано членом Наглядової
ради Товариства Криницького Ігоря Августовича строком на 3 роки. Криницький І.А. володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 26.43043 %.
Інші посади, які обіймав Криницький І.А. протягом останніх 5 років, — голова
фермерського господарства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних
зборів акціонерів №1 від 18.04.2015 р.) 18.04.2015 р. обрано Ревізором Товариства Новобранець Олену Михайлівну строком на 3 роки. Новобранець
О.М. часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Інші посади, які обіймала Новобранець О.М. протягом останніх 5 років, — бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 18.04.2015 р.) 18.04.2015 р. обрано директором Товариства
Дмитренка І.С. строком на 5 років. Дмитренко І.С. володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 58.51795%. Протягом останніх 5 років Дмитренко І.С. обіймав посаду директора, інших посад не обіймав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 3.2. Директор ______ Дмитренко Іван
Сергійович 18 квітня.2014 року

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРН Е ТОВАРИСТВО «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»
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 ТОВАРИСТВО «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ», код за ЄДРПОУ 13548581, міс-

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
місцезнаходження, міжміський
«Кмитiвський майстер»,
код та телефон емітента
20414962, 12526 Житомирська обл.
Коростишiвський р-н, с. Кмитiв, вул.
Житомирська, 29, (04130)7-09-08
2. Дата розкриття повного
20.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
kmytmaister.besaba.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

цезнаходження 11500 Житомирська область, м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд.65, міжміський код та телефон емітента 04142 32222.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 20 квітня 2015 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію trubostal.net.
Генеральний директор __________ Дзюба Володимир Вiкторович

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 «Міжнародна
місцезнаходження, міжміський
енергетична компанія»,
код та телефон емітента
36285564, проспект 40-річчя Жовтня,
будинок 93, кімната 212, м. Київ,
Голосіївський, 03127, (044) 278-60-14
2. Дата розкриття повного
18.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://mek.in.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МУЛЬТIПЛЕКС-ХОЛДИНГ»
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 «МУЛЬТIПЛЕКС-ХОЛДИНГ»; 32850366; вул. Інститутська, буд.28,
м. Київ, Печерський, 01021, Україна; (044) 585-25-74.
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.pjcmultiplex-holding.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Регістр», 21647622.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 15.04.2014 року. Кворум зборів: 99,34% до загальної кількості голосів. 15 квітня 2014 року відбулися річні загальні збори (Протокол №5 від 15.04.2014р.) Публічного акціонерного товариства «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ».
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ»: станом на
24 годину 09 квітня 2014 р.
• Для участі у чергових Зборах зареєстровано 4 (чотири) акціонери, які
в сукупності володіють 85431480 іменними акціями, що становить 99,34 %
статутного капіталу Товариства.
• Збори акціонерного товариства визнаються правомочними, якщо в них
беруть участь особи, які володіють не менш як 60 відсотками голосуючих
акцій. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування за принципом одна акція — один голос, з використанням
бюлетенів для голосування.
• Кворум по прийняттю питання кваліфікованою більшістю (3/4 голосів
акціонерів + 1 акція, які беруть участь у зборах) складає 64073611 акція
(голос).
• Кворум по іншим питанням порядку денного (1/2 голосів акціонерів
+ 1 акція, які беруть участь у зборах)складає 42715741 акція (голос).
Голосування з питань порядку денного проводиться з застосуванням
бюлетенів для голосування за принципом одна акція — один голос.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання лічильної комісії і затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік.
3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.
5.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році.

7.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради.
8.Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів
(контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради,
обраними на зборах. Обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10.Про внесення змін до Статуту, шляхом викладення Статуту у новій
редакції. Затвердження нової редакції Статуту.
11.Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
12.Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
13.Підтвердження повноважень посадових осіб.
14.Про попереднє схвалення значних правочинів.
Черговими загальними зборами розглянуті всі питання порядку денного
та з кожного питання прийняті відповідні рішення.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за перiод попереднiй звiтному
не виплачувались. Рішенням річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися 15 квітня 2014 року (Протокол №5 від 23.04.2014р.), чистий прибуток
Товариства у розмірі 183 тис.грн. розподілено на поповнення обігових коштів Товариства.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
252376
143589
Основні засоби (за залишковою вартістю)
205226
102119
Довгострокові фінансові інвестиції
50
Запаси
4319
2752
Сумарна дебіторська заборгованість
40223
30499
Грошові кошти та їх еквіваленти
2255
7731
Власний капітал
94856
94635
Статутний капітал
86000
86000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
8856
8635
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
115894
28191
Поточні зобов’язання і забезпечення
41626
20763
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,0001
0,0001
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,0001
0,0001
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
86000000 86000000
загальна номінальна
0
0
Цінні папери власних
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від статутного
0
0
протягом звітного
капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Публiчне акцiонерне товариство “Львiвська обласна торгово-виробнича компанiя”
Річна інформація емітента
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство
"Львiвська обласна торгово-виробнича компанiя"; 01567418; м. Львів,
79070, вул. О.Довженка, 5; (032) 222-23-25.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2014.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію
http://lotvk.at.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: КФ МПП аудиторська фiрма "Кронос",
25665835.
5. Інформація про загальні збори
01.04.2014 р. були проведені чергові загальні збори. Кворум зборів
68,83 %. Порядок денний:
1.Про обрання лічильної комісії зборів.
2.Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у
2013 році.
3.Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2013 р.
4.Розгляд та затвердження звіту і висновку ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
5.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6.Розподіл прибутку Товариства.
7.Обрання Наглядової ради. Затвердження умов договорів з членами
Наглядової ради.
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8.Обрання Ревізійної комісії. Затвердження умов договору з Ревізійною
комісією.
Загальними зборами було переобрано на новий термін: членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії.
6. Рішення про виплату дивідендів не приймалося.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
10310
9510
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2939
2322
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
17
10
Сумарна дебіторська заборгованість
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти
188
38
Власний капітал
10240
9476
Статутний капітал
689
689
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-126
-660
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
70
34
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0.01938
0.11471
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.01938
0.11471
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2754760
2754760
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом звітного періоду періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

№76, 22 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів»
2. Код за ЄДРПОУ: 00955437
3. Місцезнаходження: 68261, Одеська обл., Саратський р-н, с. Кулевча,
вул. 60 років Жовтня, буд. 166;
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4848) 2-23-34 / той самий
5. Електронна поштова адреса: kulevcha@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: kulevcha-khp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
1. Протоколом загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 року прийнято
рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.». Особа перебувала на посаді з 22.04.2014 року. Володіє часткою 89,2% у статутному капіталі.
Рішення прийнято у зв’язку зі зміною кількісного складу наглядової ради.
Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
2. Протоколом загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 року прийнято
рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Костяної Тетяни Миколаївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).
Особа перебувала на посаді з 22.04.2014 року. Особа не володіє часткою у
статутному капіталі. Рішення прийнято у зв’язку зі зміною кількісного складу наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини.
3. Протоколом загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 року прийнято
рішення про обрання члена наглядової ради Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.». Володіє часткою 89,2 % у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особу обрано на термін до прийняття рішення загальними
зборами про припинення повноважень.
4. Протоколом загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 року прийнято
рішення про обрання членом наглядової ради Костяної Тетяни Миколаївни
(особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє
часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні
п’ять років: заступник фінансового директора, фінансовий контролер, аудитор. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення
про припинення повноважень.
5. Протоколом загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 року прийнято
рішення про обрання членом наглядової ради Давидова Сергія Володимировича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні
п’ять років: директор, генеральний директор. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.

6. Протоколом загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 року прийнято
рішення про обрання членом наглядової ради Москальчука Олександра
Олександровича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних).
Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала
ця особа за останні п’ять років: адвокат, заступник директора з фінансової
та інформаційної безпеки. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.
7. Протоколом загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 року прийнято рішення про обрання членом наглядової ради Зенченко Вікторії Анатоліївни (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою
у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: заступник директора департаменту, головний технолог. Особу обрано на термін
до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.
8. Протоколом наглядової ради від 17.04.2015 року прийнято рішення
про обрання Головою наглядової ради Давидова Сергія Володимировича
(особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє
часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особу обрано Головою наглядової ради до
припинення повноважень.
9. Протоколом загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 року прийнято
рішення про припинення повноважень Голови ревізійної комісії Стеценко
Оксани Володимирівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних). Особа перебувала на посаді з 22.04.2014 року. Особа не володіє
часткою у статутному капіталі товариства. Рішення прийнято загальними
зборами акціонерів у зв’язку з обранням ревізора. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
10. Протоколом загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 року прийнято рішення про припинення повноважень члена ревізійної комісії Суворової Оксани Василівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа перебувала на посаді з 22.04.2014 року. Особа не володіє
часткою у статутному капіталі товариства. Рішення прийнято у зв’язку з
обранням ревізора. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини.
11. Протоколом загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 року прийнято рішення про обрання ревізора Мідляр Олени Олександрівни (особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у
статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років:
аудитор. Особу обрано строком на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення її повноважень.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор
Редя Ю.А.

Публічне акціонерне товариство «Південне управління механізації»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Південне управління механізації»; 01388265; 03680, м. Київ, вул. Качалова, 5;
(044) 497-10-11.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2014 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.pym.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «БІнА»; 23285643.
5. Інформація про загальні збори
16.04.2015 р. проведено чергові загальні збори.
Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд та затвердження звіту Правління про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради за 2014 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, порядку розподілу прибутку (покриття збитків).
6. Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов
цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів.
По всім питанням порядку денного голосували «за» всі акціонери —
власники голосуючих акцій, що брали участь у загальних зборах.

6. Інформація про дивіденди: Згідно з рішеннями Загальних зборів акціонерів, дивіденди за 2013-2014 роки не нараховувались та не виплачувались.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
16273
15805
Основні засоби (за залишковою вартістю)
11386
10804
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
14
13
Сумарна дебіторська заборгованість
326
531
Грошові кошти та їх еквіваленти
61
182
Власний капітал
11188
11062
Статутний капітал
4451
4451
Нерозподілений прибуток
5253
4741
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
3363
3663
Поточні зобов’язання і забезпечення
1545
912
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)
0,01
0,02
Скоригований чистий прибуток на одну просту
0,01
0,02
акцію грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
17802413 17802413
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
протягом звітного
у відсотках від статутного
0
0
періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«Житомирзооветпостач»

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
«Житомирзооветпостач», 00727096, Житомирська Корольовський р-н,
10019, м. Житомир, вул. Слобiдська, 27, 0412-51-98-00.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.zoovetpostach.besaba.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне пiдприємство аудиторська
фiрма «Аудит- Ольга», 20425581.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 23.04.2014 р. Кворум зборів: 63,50% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Про обрання робочих органiв (голови та секретаря загальних зборiв,
лiчильної комiсiї) та затвердження регламенту роботи зборiв Товариства. 2. Розгляд та затвердження звiту директора прорезультати фiнансовогосподарської дiяльностi товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення про
його затвердження. 3. Розгляд звiту Наглядової Ради товариства за
2013 рiк та прийняття рiшення про його затвердження. 4. розгляд звiту
Ревiзiйної комiсiї твариства за за 2013 рiк та прийняття рiшення про його
затвердження. 5. Про затвердження рiчного звiту товаристваа за 2013 рiк,
розподiл прибуткiв (покриття збиткiв) за 2013 рiк 6. Обрання (переобрання)
членiв Наглядової ради товариства. 7.Обрання (переобрання) голови та
членiв ревiзiйної комiсiї. Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Обрати головою зборiв Пiлькевича В.О., а секретарем
Скуратiвську Л.Є. 1.2. Обрати лiчильну комiсiю в складi 3 чоловiк, а саме:
Бiлоцька А.М. — голова комiсiї, Костецький В.П., Хоменко Т.О. — члени
комiсiї. 1.3. Затвердити наступний регламент роботи зборiв акцiонерiв, а
саме: - доповiдi за порядком денним до 20 хвилин.- виступи до 5 хвилин. — зауваження до 1 хвилини. 1.4. Затвердити голосування вiдкритим
голосуванням бюлетнями для голосування, та бюлетнями для кумулятивного голосування по питаннях 6,7, затвердженими Наглядовою радою.2. Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської
дiяльнiстi за 2013рiк. 3. Затвердити звiт Наглядової Ради за 2013 рiк.
4. Затвердити висновки ревiзiйної комiсiї щодо результатiв дiяльностi товариства за 2013рiк. 5. Затвердити рiчний фiнансовий звiт (форма № 2) та
баланс товариства (форма № 1) за 2013 рiк. Фактичнi збитки пiдприємства
в сумi 21тис.грн., якi виникли на протязi дiяльностi пiдприємства у
2013 роцi, покрити за рахунок прибуткiв, отриманих вiд дiяльностi
пiдприємства у 2014 роцi. 6. Обрати членами Наглядової Ради: Розновську вiкторiю Воподимирiвну; Скуратiвську Ларису Євгенiвну; Розновського Михайла Богдановича; Резнiченко Софiю Богданiвну; Панферовап Федора Константиновича. 7. Обрати головою ревiзiйної комiсiї Олiщук Тетяну
Георгiївну, членами — Бiлоцьку Аллу Миколаївну, Ярош Вiкторiю
Федорiвну, Позачерговi загальнi збори у 2014 роцi не скликались. 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
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
773
863
Основні засоби (за залишковою вартістю)
268
300
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
340
353
Сумарна дебіторська заборгованість
48
36
Грошові кошти та їх еквіваленти
29
48
Власний капітал
615
698
Статутний капітал
196
196
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
409
492
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
158
165
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0.11
-0.10
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
785744
785744
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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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 «Страхова компанiя «Країна»; 20842474;

Київська, Подiльський, 04176, м. Київ, Електрикiв, 29А; (044) 590-48-00.
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.krayina.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Мiла — аудит»,
23504528.
5. Інформація про загальні збори
Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Країна» відбулись
24.04.2014 року:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «СК «Країна».
2. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансовогосподарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Країна».
3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за 2013 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
4. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансовогосподарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2013 рік на підставі висновку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора
ПАТ «СК «Країна».
5. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Країна»
за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Країна» за 2013 рік.
7. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за
2013 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у
ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися ПАТ «СК «Країна» до 24.04.2015 року відносно страхування, перестрахування, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2013 рік.
Позачергові Загальні збори акціонерів в ПАТ «СК «Країна» не скликались і не проводились в 2014 році.
6. Інформація про дивіденди
За результатами За результатами періоду,
звітнього періоду що передував звітньому
за про- за привіле- за про- за привілестими йованими
стими
йованими
акціями
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
0.000
0.000
0.000
0.000
дивідендів, грн.
Нарахувані дивіденди на
0.000
0.000
0.000
0.000
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
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
214141
229309
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1332
1338
Довгострокові фінансові інвестиції
17705
17703
Запаси
268
283
Сумарна дебіторська заборгованість
3926
3000
Грошові кошти та їх еквіваленти
58302
58946
Власний капітал
112956
100485
Статутний капітал
84985
84985
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
7742
2225
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
87706
124838
Поточні зобов’язання і забезпечення
13479
3986
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0.11752
0.03377
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
65880000 65880000
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом звітного 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 акціонерне товариство «Електроприладпостач»

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
«Електроприладпостач», 01882108, Радiщева, 3, м. Київ, Солом’янський,
03124, // 044 206-20-46
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: elpp.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 Аудиторська фірма «Порадник», 23509918
5. Інформація про загальні збори
18.04.2014, чергові
На загальних зборах розглядалися питання:
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Затвердження Голови та обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Заслуховування звіту Правління про фінансово-господарську діяльність
товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Заслуховування звіту Ревізійної комісії про роботу у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Заслуховування звіту Наглядової ради про роботу у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.
7. Розподілу прибутку і збитків товариства за 2013 рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільноправових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
В результаті розгляду питань порядку денного, прийнятті наступні рішення:
- обрано Голову та членів лічильної комісії;
- затверджено Голову зборів та обрано секретаря зборів;
- звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність у
2013р. затверджено, роботу Правління визнано задовільною;
- затверджено звіт Ревізійної комісії про її роботу за 2013 рік, та прийнято до уваги висновки по річному звіту і балансу товариства за 2013р.
Роботу Ревізійної комісії визнано задовільною;
- затверджено звіт Наглядової ради Товариства про її роботу у 2013р.
Роботу Наглядової ради визнано задовільною;
- затверджено річний звіт та баланс Товариства за 2013р;
- ухвалено розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013р.;
- ухвалено рішення про припинення повноважень усіх членів Наглядової ради Товариства;
- обрано членів Наглядової ради, затверджено умови цивільно-правових
або трудових договорів, встановлено розмір їх винагороди, обрано особу,

яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- відкликано та обрано членів Ревізійної комісії Товариства.
6. Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами періоду,
звітного періоду
що передував звітному
за
за
за простиза
простими привілейо ми акціями привілейо
акціями
ваними
ваними
акціями
акціями
Сума нарахованих
0,0
0,0
0,0
0,0
дивідендів, грн.
Нараховані дивіден0,0
0,0
0,0
0,0
ди на одну акцію, грн.
Сума виплачених
0,0
0,0
0,0
0,0
дивідендів, грн.
Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати
дивідендів
Опис
Дивіденди у звiтному перiодi не нараховувались
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
57045,0
57212,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)
6182,0
6658,0
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
63,0
54,0
Сумарна дебіторська заборгованість
306,0
244,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
22,0
47,0
Власний капітал
52452,0
52549,0
Статутний капітал
998,0
998,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
2344,0
2254,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0,0
0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення
4593,0
4663,0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,2
0,0
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0,2
0,0
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3990197,0 3990197,0
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
Правління

Приватне акцiонерне товариство
«Стрижiвське»

Річна інформація
емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Основні відомості про емітента.
1.Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство
«Стрижiвське», код за ЄДРПОУ 13555946, місцезнаходження 12525, Житомирська обл., Коростишiвський р-н, с. Стрижiвка, міжміський код та
телефон емітента 04130 35291. 2.Дата розкриття повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
17.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію www.stryzhivske.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. Черговi загальнi
збори акцiонерiв були проведені 11.04.2014 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. Обрання
секретаря загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiтiв Наглядової ради, звiтiв виконавчого органу, звiтiв Ревiзора за 20122013 роки. 3.Затвердження рiчних звiтiв за 2012-2013 роки. Покриття
збиткiв Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань
порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на за-

гальних зборах акціонерів, були прийняті рішення. 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.)
Найменування
період
звітний попередній
показника
Усього активів
350.3
397.3
Основні засоби (за залишковою вартістю)
214.4
230.0
Довгострокові фінансові інвестиції
--Виробничі запаси
33.5
49.3
Сумарна дебіторська заборгованість
68.8
98.6
Грошові кошти та їх еквіваленти
30.8
20.5
Власний капітал
244.9
368.0
Статутний капітал
82.0
82.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-118.4
4.7
Довгострокові зобов’язання і забеспечення
78.7
-Поточні зобов’язання і забеспечення
26.7
29.3
Чистий прибуток (збиток)
-123.1
152.6
Директор ______________ І.С. Дмитренко
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№76, 22 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Науково-iнженерний центр «ЗТЗ-Сервiс»

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за Товариство з обмеженою
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжмісьвiдповiдальнiстю Науковокий код та телефон емітента
iнженерний центр «ЗТЗ-Сервiс»,
13605779 Ленiнський, 69069,
м.Запорiжжя, Днiпропетровське
шосе,11 061,
2. Дата розкриття повного тексту річної 22.04.2015
інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на stoskmarket.gov.ua
якій розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
ТОВ Аудиторська фiрма
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора
«Капiтал», 20503140
- фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
Емітент не є акціонерним
(розділ заповнюється у випадку, якщо
товариством
емітент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРВЕСТАГРО»

2. Код за ЄДРПОУ: 38781225
3. Місцезнаходження: 04201 м. Київ пр-т Маршала Рокосовського, 3/4,
оф. 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-500-16-05 044-500-16-05
5. Електронна поштова адреса: harvest@emitents.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: Xarvest.in.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
цього Положення: Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій
біржі
II. Текст повідомлення
Облiгацiї серiї А Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ХАРВЕСТАГРО» включенi 20.04.2015 р. до котирувального списку ПрАТ «УФБ»

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
10778
14443
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3074
3351
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
2048
2512
Сумарна дебіторська заборгованість
4963
6842
Грошові кошти та їх еквіваленти
566
1646
Власний капітал
8024
11316
Статутний капітал
1898
1898
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
2281
5549
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
335
512
Поточні зобов’язання і забезпечення
2419
2615
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 номінальвипусків, викуплені
на вартість
у відсотках від
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
Генеральний директор 	Федянін Вячеслав Давідович

другого рiвня лiстингу Бiржового реєстру УФБ. Найменування фондової
бiржi: ПрАТ «Українська фондова бiржа». Вид, номiнальна вартiсть та
кiлькiсть цiнних паперiв: облiгацiї iменнi, дисконтнi, забезпеченi в
бездокументарнiй формi iснування, номiнальна вартiсть цiнного паперу
1 000,00 (одна тисяча) грн. 00 коп., кiлькiсть облiгацiй однiєї серiї 220 000 штук. Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв,
якi були включенi до котирувального списку ПрАТ «УФБ» другого рiвня
лiстингу, до загального розмiру випуску: 100%. Частка вiд розмiру статутного капiталу, яку складають цiннi папери, щодо яких вчинена дiя (у
вiдсотках): 2199,98% Дата, номер державної реєстрацiї та орган, що
здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв: 11.03.2015 року
№26/2/2015, НКЦПФР. Рiшення про включення облiгацiй серiї А до котирувального списку другого рiвня лiстингу було затверджено рiшенням Директора ТОВ «ХАРВЕСТАГРО» 20.04.2015 р.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор
Постол О. В.

Публiчне акцiонерне товариство
«Житомирський комбiнат силiкатних виробiв»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Житомирський комбiнат силiкатних виробiв», код за ЄДРПОУ 00290676, місцезнаходження 10019, м. Житомир вул. Промислова буд. 10, міжміський код та
телефон емітента 0412 519230. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.zhksv.ho.ua. 4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська
фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478. 5. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені 25.04.2014 р. Перелік
питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членів лічильної
комісії. 2.Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань
порядку проведення загальних зборів. 3.Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік. 5.Розподіл прибутку і
збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році. 6.Затвердження плану розподілу прибутку на 2014 рік. 7.Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства. 8.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 9.Затвердження умов цивільно-правових договорів,
що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання вищевказаних договорів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішення. 6.Інформація про
дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо
виплати дивідендів не приймалось.
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II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування
період
звітний попередній
показника
Усього активів
124868
124298
Основні засоби (за залишковою вартістю)
56487
59501
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
17728
17078
Сумарна дебіторська заборгованість
11618
11706
Грошові кошти та їх еквіваленти
37561
34975
Власний капітал
118236
119246
Статутний капітал
2205
2205
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
15351
16361
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
6632
5052
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.1145116 -0.0621311
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну -0.1145116 -0.0621311
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
8820065
8820065
Цінні папери власних
загальна номінальна
--випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
--протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
--цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Голова правлiння ____________ Онопрiєнко Валерiй Васильович

№76, 22 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 АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО
місцезнаходження,
міжміський код та телефон «БУДIНДУСТРIЯ-2020», 01349911,
65033 Одеська область Малиновський м.
емітента
Одеса Аеропортiвська, 15, (048) 743-22-88
2. Дата розкриття повного
21.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://budindustry2020.pjsc.od.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 АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента «ОДЕСАХIМОПТТОРГ», 01882503,
65012 Одеська область Приморський м.
Одеса вул. Велика Арнаутська, 2 Б, 048
784-30-68
2. Дата розкриття повного
21.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://odhim.odessa.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 акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Укрнафтомісцезнаходження,
міжміський код та телефон пром», 30587996, 65058 Одеська
область д/н м. Одеса пр-т Шевченка, 6/2,
емітента
0487762522
2. Дата розкриття повного
21.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.ukrnaftprom.pjsc.od.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 у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО
місцезнаходження,
міжміський код та телефон «БУДГIДРАВЛIКА», 31681688, 65005
Одеська область Малиновський м.Одеса
емітента
вул. Мельницька, 28 а, 0487320613
2. Дата розкриття повного
21.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://stroygidravlika.prat.in.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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

- членом Наглядової ради Банку обрано Морозова Олексія Вадимовича.
Володіє часткою статутного капіталу Банку в розмірі 8,02%. Обіймав посади
з липня 2009 по грудень 2010 член - Спостережної ради ПАТ «Укрінбанк», з
грудня 2010 року по квітень 2015 року – член Наглядової ради «Укрінбанк»;
- членом Наглядової ради Банку обрано Леонідова Віктора Дмитровича. Особисто акціями Банку не володіє. Обіймав посади Голови Правління
«Кредитпромбанк», радника Голови Правління «Кредитпромбанк» з квітня
2013 року - член Наглядової ради «Укрінбанк»;
- членом Наглядової ради Банку обрано Бабічева Володимира Павловича. Особисто акціями Банку не володіє. Обіймав посади заступника начальника Головного управління НБУ по Києву та Київської обл., керівника
Секретаріату НБУ, з квітня 2013 року - член Наглядової ради «Укрінбанк»;
- членом Наглядової ради Банку обрано Зборовського Сергія Борисовича. Володіє часткою статутного капіталу Банку в розмірі 1,58%. Обіймав
посади: начальник Управління безпеки АТ «УКРІНБАНК», директор Департаменту безпеки Банку з 2014 р. - радник Голови Наглядової ради
ПАТ «Укрінбанк».
Строк, на який обрані вказані особи – 3 роки.
3. Про припинення діяльності Ревізійної комісії Банку та припинення повноваження членів Ревізійної комісії Банку у складі:
- Голова Ревізійної комісії Коляда Віктор Володимирович, особисто акціями Банку не володіє. На посаді перебував з грудня 2010 року;
- член Ревізійної комісії Ковальчук Віктор Петрович, особисто акціями
Банку не володіє. На посаді перебував з квітня 2012 року;
- член Ревізійної комісії Мітченко Олена Сергіївна, особисто акціями
Банку не володіє. На посаді перебувала з квітня 2012 року.
Припинення діяльності Ревізійної комісії Банку повязано затвердженням Статуту ПАТ «Укрінбанк» у новій редакції. Статутом ПАТ «Укрінбанк»
не передбачено обов’язкове створення ревізійної комісії банку.
Усі вищезазначені посадові особи згоди на розкриття паспортних даних
не дали.
Усі вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за посадові та
корисливі злочини не мають.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Голова Правління
А.Я. Жуков
20.04.2013

Публічне акціонерне товариство
«Український iнновацiйний банк»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05839888
1.4 Місцезнаходження емітента: 04053, м. Київ, вул. СмирноваЛасточкіна, 10-а
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 247 20 07,
044 247 22 20
1.6 Міжміський код, телефон та факс емітента: office@ukrinbank.com
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.ukrinbank.com
1.8 Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
2.Текст повідомлення
2.1 Загальні збори акціонерів ПАТ «Укрінбанк» (далі – Банк) 17 квітня
2015 року прийняли рішення (Протокол №1 від 17.04.2015 чергових Загальних зборів Банку):
1. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
Банку:
- Голови Наглядової ради Банку Клименка Олександра Володимировича, володіє часткою статутного капіталу Банку в розмірі 71,14%. На посаді
перебував з квітня 2013 року;
- члена Наглядової ради Банку Морозова Олексія Вадимовича, володіє
часткою статутного капіталу Банку в розмірі 8,02%. На посаді перебував з
квітня 2013 року;
- члена Наглядової ради Банку Леонідова Віктора Дмитровича, особисто акціями Банку не володіє. На посаді перебував з квітня 2013 року;
- члена Наглядової ради Банку Бабічева Володимира Павловича, особисто акціями Банку не володіє. На посаді перебував з квітня 2013 року.
2. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Банку:
- Головою Наглядової ради Банку обрано Клименка Олександра Володимировича. Володіє часткою статутного капіталу Банку в розмірі 71,14%.
Обіймав посади з лютого 2010 року по квітень 2013 року - Голова Правління ПАТ «Укрінбанк», з квітня 2013 року - Голова Наглядової ради «Укрінбанк»;
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№76, 22 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік.
I. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство
«Першотравенський завод
електротехнiчного фарфору»,

код за ЄДРПОУ 05756926, місцезнаходження 12746 Житомирська обл.,
Баранiвський р-н, смт. Першотравенськ, вул. Комсомольська, буд.1, міжміський код та телефон емітента, 04144 61235. 2.Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
17.04.2015 р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію www.eceram.com. 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. Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені 25.04.2014
р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв
лiчильної комiсiї. 2.Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняття рiшень з
питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3.Розгляд звiту
Правлiння за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4.
Розгляд звiту Наглядової ради за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
його розгляду. 5.Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк та прийняття рiшення
за наслiдками його розгляду. 6.Затвердження рiчного звiту i балансу за 2013
рiк. 7.Розподiл прибутку i збиткiв, отриманих за результатами роботи в 2013
роцi. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на загальних зборах, були прийняті рішення. 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
14492
14789
Основні засоби (за залишковою вартістю)
4004
4024
Довгострокові фінансові інвестиції
151
151
Запаси
5088
5636
Сумарна дебіторська заборгованість
3810
3745
Грошові кошти та їх еквіваленти
71
176
Власний капітал
5457
6098
Статутний капітал
3500
3500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-3141
-2500
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
28
353
Поточні зобов’язання і забеспечення
9007
8338
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.0457857 -0.0353571
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.0457857 -0.0353571
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
14000000
14000000
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду
Голова правлiння ____________ Башинський Андрiй Георгiйович

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

Приватне акцiонерне товариство
«Житомирське шляхово-будiвельне
управлiння №19»,

код за ЄДРПОУ 03449947, місцезнаходження 10025, м. Житомир вул. Корольова, буд. 21 Б, міжміський код та телефон емітента 0412 33-10-52. 2.Дата
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
на якій розміщено регулярну річну інформацію www.shbu19.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. Черговi
загальнi збори акцiонерiв були проведені 29.04.2014 р. На зборах розглядались питання: 1. Обрання членів лічильної комісії. 2.Обрання секретаря
загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3.Розгляд звіту Правління про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду. 4.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5.
Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.7.Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році. 8.Про відкликання та обрання ревізора
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента 1.Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ»,

код за ЄДРПОУ 00901387, місцезнаходження 10005, м. Житомир,
вул. Черняховського, буд.104, міжміський код та телефон емітента (0412)
24-44-02. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.
ztagromash.ho.ua. 4.Найменування аудиторської фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма
«Актив - плюс», код за ЄДРПОУ 31191718. 5. Інформація про загальні збори Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені 23.04.2014 р. Перелік
питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної
комiсiї. 2. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Прийняття
рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3.Розгляд звiту Правлiння за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду. 4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2013 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду. 5.Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї за
2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Затвердження рiчного звiту i балансу за 2013 рiк. 7. Розподiл прибутку i збиткiв
Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 роцi. Особи, що
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні.
З усіх питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішення. 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
4470
5388
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3024
3207
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
1303
1333
Сумарна дебіторська заборгованість
103
755
Грошові кошти та їх еквіваленти
12
53
Власний капітал
3253
3255
Статутний капітал
1867
1867
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-1195
-1193
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
-130
Поточні зобов’язання і забеспечення
1217
2003
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.0052234 0.0109825
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну -0.0052234 0.0109825
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
7466414
7466414
Цінні папери власних випусків, викуплені
--протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
--паперів власних випусків протягом періоду
Голова правлiння _________ Сiвковський Микола Миколайович

Товариства. 9.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття
такого рішення. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на загальних
зборах акціонерів, були прийняті рішення. 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.)
Найменування
період
звітний попередній
показника
Усього активів
4197.9
6488.5
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1416.4
528.9
Довгострокові фінансові інвестиції
47.0
47.0
Виробничі запаси
766.7
1044.7
Сумарна дебіторська заборгованість
982.3
3918.5
Грошові кошти та їх еквіваленти
57.8
181.3
Власний капітал
744.6
847.3
Статутний капітал
9.0
9.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
37.6
140.3
Довгострокові зобов’язання і забеспечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
3453.3
5641.2
Чистий прибуток (збиток)
37.6
140.3
Директор ____________ Фещенко Олександр Анатолiйович
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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

Публiчне акцiонерне товариство
«Радомишльське автопiдприємство 11848»,

код за ЄДРПОУ 03116708, місцезнаходження 12200, Житомирська обл., м. Радомишль вул. Русанiвська, буд.23, міжміський код та телефон емітента 04132 42116. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.radatp11848.ho.ua. 4.Найменування аудиторської фірми,
якою проведений аудит фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478. 5. Інформація про
загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені
20.03.2014 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.
Обрання лiчильної комiсiї. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв.
Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк,
звiту Правлiння за 2013 рiк, звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 3.Затвердження рiчного звiту та балансу за 2013 рiк. 4.Затвердження розподiлу
прибутку за 2013 рiк. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань
порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися, були
прийняті рішення. 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
691
361
Основні засоби (за залишковою вартістю)
478
61
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
18
18
Сумарна дебіторська заборгованість
87
148
Грошові кошти та їх еквіваленти
108
134
Власний капітал
620
296
Статутний капітал
107
107
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
41
165
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
5
5
Поточні зобов’язання і забеспечення
66
60
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0.289341
-Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну -0.289341
-просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
428560
428560
загальна номінальна
--Цінні папери власних
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
--протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
--цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Голова правлiння ____________ Iгнатов Вiктор Iванович

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

Публiчне акцiонерне товариство «Меблi», код
за ЄДРПОУ 01554870, місцезнаходження 10019 м. Житомир вул. Комерцiйна,
буд. 5, міжміський код та телефон емітента (0412) 482-657, 482-665. 2. Дата
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії 17.04.2015 р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну інформацію www.meblizt.ho.ua. 4. Найменування
аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Приватне
підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478. 5. Інформація про загальні збори Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені
19.03.2014 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2.Обрання секретаря загальних зборiв. Прийняття
рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 3.Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту
Ревiзiйної комiсiї. 4.Затвердження рiчного звiту за 2013 рiк. 5.Розподiл (покриття) збиткiв, отриманих за результатами роботи в 2013 роцi. 6. Припинення повноважень голови i членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 7.Обрання
членiв Наглядової ради. 8.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 9.Затвердження
умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою i членами
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вищевказаних договорiв.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів,
відсутні. З усіх питань, що розглядалися зборами, прийняті рішення. 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
2104
2066
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1976
1901
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
40
81
Сумарна дебіторська заборгованість
71
72
Грошові кошти та їх еквіваленти
17
12
Власний капітал
1815
1901
Статутний капітал
1685
1685
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
130
216
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забезпечення
289
165
Чистий збиток на одну просту акцію (грн)
-0.2660908 -0.2005322
Скоригований чистий збиток на одну просту
-0.2660908 -0.2005322
акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
259310
259310
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
Голова правлiння ____________ Кучеренко Василь Петрович

Публiчне акцiонерне товариство «Соколiвський кар’єр»

Річна інформація
емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Соколiвський кар’єр», код за ЄДРПОУ
00292416, місцезнаходження 10031, м. Житомир Гранiтна, буд. 16, міжміський код та телефон емітента 0412 252356. 2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
17.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.sokolk.ho.ua. 4. Найменування аудиторської
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478. 5. Інформація про загальні збори. В звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збори не скликались i не проводились в зв'язку з відсутністю 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
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування
період
звітний попередній
показника
Усього активів
1976
1908

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 забеспечення
Чистий збиток на одну просту акцію
Скоригований чистий збиток на одну просту
акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
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

896
-891
100
13
-285
355
-800

962
-746
110
35
406
355
21

-2261
-0.5784309
-0.5784309

-1502
-0.1155453
-0.1155453

1419357
--

1419357
--

--

--

--

--

Голова правлiння ____________ Лашкул Федiр Григорович
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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

Приватне акцiонерне товариство
«Коростенська база матерiальнотехнiчного постачання»,

код за ЄДРПОУ 00909466, місцезнаходження, 11502 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Т. Кралi, буд. 132, міжміський код та телефон
емітента 04142 6-65-72. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.kormtp.ho.ua. 4. Найменування аудиторської фірми,
якою проведений аудит фінансової звітності Приватна аудиторська фірма
«ІНТЕЛЕКТ», код за ЄДРПОУ 31231755. 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.)
Найменування
період
звітний попередній
показника
Усього активів
403.7
370.4
Основні засоби (за залишковою вартістю)
264.6
274.6
Довгострокові фінансові інвестиції
--Виробничі запаси
17.6
14.3
Сумарна дебіторська заборгованість
121.5
81.3
Грошові кошти та їх еквіваленти
--Власний капітал
294.0
311.6
Статутний капітал
191.6
191.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-286.1
-268.5
Довгострокові зобов’язання і забеспечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
109.7
58.8
Чистий прибуток (збиток)
-17.6
0.6
Директор _____________________ Томах Анатолiй Валентинович
Річна інформація
емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Коростенський завод хiмiчного машинобудування»,

код за ЄДРПОУ 00217679, місцезнаходження 11507, Житомирська обл.,
м. Коростень вул. Б. Хмельницького, буд. 18, міжміський код та телефон емітента 04142 9-65-30. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015. 3. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію
www.khimmash.com.ua. 4.Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма
«Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478. 5. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені 18.07.2014 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної
комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк та визначення основних
напрямкiв дiяльностi у 2014 роцi. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради про результати роботи за 2013 рiк. 5. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо
рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту за 2013
рiк. 7. Розподiл (покриття) збиткiв, отриманих за результатами роботи в 2013
роцi. 8. Внесення змiн до Статуту « та затвердження Статуту в новiй редакцiї.
9. Затвердження рiшень прийнятих органами управлiння Товариства в перiод
мiж загальними зборами, а також затвердження правочинiв, укладених Товариством. 10. Про попереднє схвалення значних правочинiв щодо отримання
кредитiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльше як 1 року з
дати прийняття цього рiшення, з визначенням граничної сукупної вартостi
такого правочину. 11. Про укладення правочинiв щодо внесення змiн та доповнень до укладених правочинiв, а саме в кредитнi договори, договори
iпотеки/застави майна, належного Товариству, якi укладенi з метою забезпечення власних зобов»язань, та/або зобов»язань третiх осiб, у тому числi
банкiв. 12.Про передачу в iпотеку/заставу майна Товариства з метою забезпечення власних зобов»язань, та/або зобов»язань третiх осiб, у тому числi
банкiв. 13. Про попереднє схвалення значних правочинiв, а саме щодо
передачi в iпотеку/заставу майна, належного Товариству, з метою забезпечення власних зобов»язань, та/або зобов»язань третiх осiб, у тому числi
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Приватне акцiонерне товариство
«Спорттовари Житомир»

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:
Приватне акцiонерне товариство «Спорттовари Житомир»,
код за ЄДРПОУ 01555131,
10014, м. Житомир, вул. Михайлiвська, буд. 21, 0412 470271
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 17 квітня 2015 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.sporttovary.ho.ua
Директор ________ Горкуша П.В.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ФIРМА «АНТIК» ЛТД

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:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФIРМА «АНТIК» ЛТД,
20413916, 12511, Житомирська область, Коростишiвський район
с. Кам»яний Брiд, (04130) 71316
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 14 квітня 2015 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.pamjatnik.com.ua
Директор ___________ Макаренко Л.Я.
банкiв, якi можуть вчинятися протягом не бiльше як 1 (одного) року з дати
прийняття цього рiшення, з визначенням граничної сукупної вартостi таких
правочинiв. 14.Про надання Головi Правлiння повноважень на укладення вiд
iменi Товариства правочинiв, зазначених у пунктах 10, 11, 12 та 13 порядку
денного, iз визначенням умов таких правочинiв на власний розсуд Голови
Правлiння, та з правом делегування ним (на час його вiдсутностi) цих повноважень, у тому числi щодо визначення умов таких правочинiв, iншiй особi на
пiдставi довiреностi, окрiм умов, визначених цим рiшенням. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх
питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішення. 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
83485
83219
Основні засоби (за залишковою вартістю)
33894
46915
Довгострокові фінансові інвестиції
7092
1991
Запаси
21026
16345
Сумарна дебіторська заборгованість
9616
17355
Грошові кошти та їх еквіваленти
8322
294
Власний капітал
14615
19866
Статутний капітал
11250
3196
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
858
13691
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
-29087
Поточні зобов’язання і забеспечення
68870
34266
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.6404444 0.3332082
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну -0.6404444 0.3332082
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
4500000
1278480
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 ____________ Яценко Микола Васильович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Классiк-Ассiстанс»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Товариство з обмеженою
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- вiдповiдальнiстю «Классiкня, міжміський код та телефон
Ассiстанс», 32377407, вул. Раїси
емітента
Окiпної, 4, к.133, м. Київ,
Днiпровський, Київська область,
02002, (044)569-57-50
2. Дата розкриття повного тексту 15.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
classik-assistance.com.ua
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«Актив-аудит», 30785437
приємця), якою проведений аудит
фінансової звітності

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1428344
1162516
Основні засоби (за залишковою вартістю)
0
1313
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
436376
443350
Грошові кошти та їх еквіваленти
2
158
Власний капітал
-347118
-302941
Статутний капітал
1000
1000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-348048
-304013
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
1102981
1103171
Поточні зобов’язання і забезпечення
672481
362286

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

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента
3. Місцезнаходження емітента

товариство «Електропобутприлад»
14312447

87528 м. Марiуполь
вул. К. Лiбкнехта,97
(0629) 34-43-98 (0629) 34-50-65

4. Міжміський код, телефон та факс
емітента
5. Електронна поштова адреса емітента cmdesna@ykrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.wmdonbas.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
2. Текст повідомлення
Посадова особа Член правлiння Гайтан Тетяна Леонiдiвна (паспорт:
серiя ВК номер 785650 виданий Iллiчiвським РВ Марiупольського МУ
УМВС України в Донецькiй обл. 11.02.2011) припиненi повноваження
20.04.2015р. на засiданнi Наглядової ради (протокол № 3 вiд 20.04.2015р.)
у зв'язку iз звiльненням за власним бажанням. Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
На посадi перебувала чотири роки.
Посадова особа Член правлiння Копєнкова Оксана Василiвна (паспорт: серiя ВС номер 207908 виданий Жовтневим РВ Марiупольського МУ
УМВС України в Донецькiй обл. 25.02.2000) обрана на посаду 20.04.2015р.
на засiданнi Наглядової ради (протокол № 3 вiд 20.04.2015р.) на п'ять
рокiв згiдно Статуту. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Голова правлiння
Тихонський Олександр Адамович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛЕКХIМ»

Річна інформація
емітента цінних паперів за 2014 рік
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО «ЛЕКХIМ», 20029017,
місцезнаходження, міжміський вул. Шота Руставелі, 23, м. Київ,
код та телефон емітента
Печерський, 01033, Україна,
044-246-63-12
2. Дата розкриття повного
20.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
lekxim.mbk.biz.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 «МIЖНАРОДНА
місцезнаходження, міжміський
IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА» ,
код та телефон емітента
33690928, Саксаганського 41, м. Київ,
Голосіївський, 03033, (044) 581-67-82
2. Дата розкриття повного
18.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
http://mig.in.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство «Спорттовари Житомир»

01555131
10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, буд.21
4. Міжміський код, телефон та факс 0412 470271
5. Електронна поштова адреса
sporttovary@emzvit.com.ua
6 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.sporttovary.ho.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради від 17 квітня 2015 року (Протокол засідання Наглядової ради №3 від 17.04.2015 р.) з 21.04.2015 р. припиняються повноваження члена Наглядової Ради Галіцького Франца Петровича на пiдставi наданої
ним особистої заяви. Галіцький Ф.П. володiє часткою в статутному капiталi
емiтента в розмірі 0,03081%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. На данiй посадi перебував з 23.05.2014 р. Замiсть звiльненої
особи на посаду члена Наглядової ради нiкого не призначено, так як згідно із
змінами до Статуту, затвердженими загальними зборами акціонерів
16.04.2015 р., кількісний склад Наглядової ради Товариства зменшено з п’яти
до трьох осіб. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних. Рішенням Наглядової ради від 17 квітня 2015 року (Протокол засідання
Наглядової ради №3 від 17.04.2015 р.) з 21.04.2015 р. припиняються повноваження члена Наглядової Ради Маміна Олександра Вікторовича на пiдставi
наданої ним особистої заяви. Мамін О.В. володiє часткою в статутному капiталi
емiтента в розмірі 0,03081%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. На данiй посадi перебував з 23.05.2014 р. Замiсть звiльненої
особи на посаду члена Наглядової ради нiкого не призначено, так як згідно із
змінами до Статуту, затвердженими загальними зборами акціонерів 16.04.2015
р., кількісний склад Наглядової ради Товариства зменшено з п’яти до трьох
осіб. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Директор Горкуша Павлiна Василiвна
20 квітня 2015 року
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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 емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «ДОРIС»,
ня, міжміський код та телефон
22000319, пр. Нахімова, б.196,
емітента
м. Маріуполь, Жовтневий район,
Донецька область, 87525,
(0629) 52-79-70
2. Дата розкриття повного тексту 21.04.2015 р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.doris.ua/other/report/
Інтернет, на якій розміщено
emitent/index.html
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 «Пересувна
місцезнаходження, міжмісьмеханiзована
колона 156»,
кий код та телефон емітента
01352830, Херсонська, Скадовський, 75700,
м. Скадовськ,
вул. Пасiчника, 144 а, (05537) 52066
2. Дата розкриття повного
20.04.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі pmk156.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство
«Авіаційно-транспортне
підприємство «Артем-Авіа»

(код за ЄДРПОУ 22864221). Місцезнаходження – 04050, м. Київ,
вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 239-90-85. Електронна поштова адреса – artemavia@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет –
http://22864221.smida.gov.ua. Вид особливої інформації – відомості про
зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 20.04.15р., в зв’язку з закінченням терміну повноважень, відбулися наступні зміни в складі посадових
осіб:
2.1. Припинені повноваження членів наглядової ради, які перебували
на посаді 3 роки: - Державної акціонерної холдингової компанії «Артем»
(код ЄДРПОУ 14307699), володіє часткою в статутному капіталі –
51,00021%; - Грищенко Марини Анатоліївни, володiє часткою в статутному капiталi – 0,00026%; - Бойченко Вадима Васильовича, володiє часткою
в статутному капiталi – 5,42061%;
2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: - Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699), володіє
часткою в статутному капіталі – 51,00021%; - Грищенко Марина Анатоліївна, володiє часткою в статутному капiталi – 0,00026%, інші посади, які
обіймала протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем», віце-президент; Бойченко Вадим Васильович, володiє часткою в статутному капiталi –
5,42061%, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем», начальник управління.
Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних
даних.
3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Т.в.о. директора
Разуменко О.Ю.,
20.04.15р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХIМТЕПЛОМАШ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИза ЄДРПОУ, місцезнаходження,
СТВО «ХIМТЕПЛОМАШ»,
міжміський код та телефон емітента 01882060, Комсомольська, 135,
смт. Баришівка, Баришівський,
Київська область, 07500,
04576 4 11 56
2. Дата розкриття повного тексту
20.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://himteplomash.pat.ua/emitents/
на якій розміщено регулярну річну
reports/year/2013
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Приватне підприємство
аудиторської фірми, якою проведе- «Аудиторська фірма Сервіс ний аудит фінансової звітності
Аудит», 32205930

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 23.04.2014 року. Кворум зборів: 70,68% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів.
2. Звіт Генерального Директора Товариства про підсумки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік та його затвердження.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та його затвердження.
5. Затвердження висновку зовнішнього аудитора по підсумкам перевірки фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту
Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної
звітності за 2013 рік.
7. Про відкликання та обрання генерального директора Товариства.
8. Про припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Про обрання членів наглядової ради.
10. Про відкликання та обрання членів ревізійної комісії.
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11. Розгляд питання щодо продажу Товариством частки у статутному
капіталі ТОВ «Баришівказернопродукт» (код ЄДРПОУ 32445705) та уповноваження Генерального директора Товариства підписувати відповідні договори.
12. Порядок розподілу прибутку (збитків), строку та порядку виплати дивідендів за 2013 рік..
13. Спосіб доведення до відома (інформування) акціонерів Товариства
результатів голосування (прийнятих рішеннях) на чергових загальних зборах.
Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуто по ним прийнято рішення
Дивіденди по результатам діяльності Товариства в 2013-2014 роках не
нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
3947
4208
Основні засоби (за залишковою вартістю)
736
917
Довгострокові фінансові інвестиції
1417
1417
Запаси
1503
1505
Сумарна дебіторська заборгованість
284
369
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
0
Власний капітал
3895
4104
Статутний капітал
6142
6142
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-2247
-2038
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
52
104
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
-0,01
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
-0,01
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
30711736 30711736
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
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду

№76, 22 квітня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація
емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство
«Баранiвське пiдприємство
райагропромтехнiка»,

код за ЄДРПОУ 03739125, місцезнаходження 12700, Житомирська область, смт. Баранiвка, вул.Першотравенська, буд.30, міжміський код та
телефон емітента 04144 42413. 2.Дата розкриття повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
20.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.brapt.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
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
звітний попередній
показника
Усього активів
1537
1339
Основні засоби (за залишковою вартістю)
624
710
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
501
344
Сумарна дебіторська заборгованість
269
285
Грошові кошти та їх еквіваленти
143
-Власний капітал
1126
746
Статутний капітал
454
454
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-1384
-1764
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
411
593
Чистий прибуток на одну просту акцію
0.2090744 0.0126545
Скоригований чистий прибуток на одну просту 0.2090744 0.0126545
акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1817535
1817535
загальна номінальна
--Цінні папери власних
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
--протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
--цінних паперів власних випусків протягом періоду
Директор ____________ Душко Iван Олександрович

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

Вiдкрите акцiонерне товариство
«Бердичiвський завод
транспортного машинобудування»,

код за ЄДРПОУ 01350274, місцезнаходження 13300 Житомирська обл.,
м. Бердичiв вул. Газопровiдна, буд.24, міжміський код та телефон емітента 04143 46156. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.transmash.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
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
звітний
попередній
показника
Усього активів
1440
1811
Основні засоби (за залишковою вартістю)
407
534
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
139
201
Сумарна дебіторська заборгованість
525
872
Грошові кошти та їх еквіваленти
3
3
Власний капітал
-2203
-1254
Статутний капітал
2051
2051
Нерозподілений прибуток (непокритий
-4254
-3305
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
3643
3065
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0.1156846 -0.0653393
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.1156846 -0.0653393
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
8203336
8203336
загальна номінальна
--Цінні папери власних
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
--протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
--цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Голова правлiння ____________ Сливоцький Василь Васильович

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РIВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ГАЗОТРОН»
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 РIВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ГАЗОТРОН», 14314972, вул. Гагаріна, 39, м.
Рівне, Рiвненська область, 33003, Україна, (0362) 22-40-26
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2015р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.gazotron.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 компанія
Еліт-аудит», 37613975
5. Інформація про загальні збори: Загальні збори акціонерів на протязі звітного 2014 року не скликались та не проводилися.
6. Інформація про дивіденди: Дивіденди на протязі звітного 2014 року
не нараховувалися та не виплачувалися у зв'язку із збитковою діяльністю.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рівненський завод Газотрон» за 2013 р. (тис.грн.)
Усього активів – 7153, Основні засоби (за залишковою вартістю) – 1309,
Довгострокові фінансові інвестиції – 453, Запаси – 4096, Сумарна дебітор-

ська заборгованість – 1019, Грошові кошти та їх еквіваленти – 169, Власний капітал –1603, Статутний капітал – 268, Нерозподілений прибуток
-4552, Довгострокові зобов’язання і забезпечення – 0, Поточні зобов’язання
і забезпечення – 8756, Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
-5, Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -5,
Середньомісячна кількість акцій (шт.) – 357669, Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду (загальна номінальна вартість,
у відсотках від статутного капіталу) – 0, Загальна сума коштів, витрачених
на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду – 0.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рівненський завод Газотрон» за 2014 р. (тис.грн.)
Усього активів – 7949, Основні засоби (за залишковою вартістю) – 1256,
Довгострокові фінансові інвестиції – 334, Запаси – 3990, Сумарна дебіторська заборгованість – 1132, Грошові кошти та їх еквіваленти – 1116, Власний
капітал –(-3017), Статутний капітал – 268, Нерозподілений прибуток – (-5966),
Довгострокові зобов’язання і забезпечення – 0, Поточні зобов’язання і забезпечення – 10966, Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -- (-4),
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (-4), Середньомісячна кількість акцій (шт.) – 357669, Цінні папери власних випусків,
викуплені протягом звітного періоду (загальна номінальна вартість, у відсотках від статутного капіталу) – 0, Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом періоду – 0.
Голова правління
ПАТ «Рівненський завод Газотрон»
Шило Павло Лукашович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Іванківська Пересувна
механізована колона №2»

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 акціонерне товариство
«Іванківська Пересувна механізована колона №2», 23568074,
вул. Полiський шлях, 3, смт. Iванкiв, Iванкiвський, Київська, 07200,
(04491) 5-18-05 5-33-92
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 23568074.infosite.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 «КОНСАЛТИНГОВА
КОМПАНІЯ «МВ ГРУПП», 36376656
5. Інформація про загальні збори: Збори не проводились у зв’язку з
відсутністю коштів.
6. Інформація про дивіденди: Дивіденди у звітному та попередньому
періодах не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
4293,0
4778,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1829,0
1928,0
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1072,0
1002,0
Сумарна дебіторська заборгованість
4970
9090
Грошові кошти та їх еквіваленти
10,0
2,0
Власний капітал
3341,0
3325,0
Статутний капітал
4087,0
4087,0
Нерозподілений прибуток (непокритий
-1163,0
-1179,0
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0,0
0,0
Поточні зобов’язання і забезпечення
952,0
1453,0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0,0
0,0
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0,0
0,0
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 16349193,0 16349193,0
загальна номінальна
Цінні папери
вартість
власних випусків,
у відсотках від
викуплені протягом
статутного капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОБРОБУТ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРОБУТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 01275905
3. Місцезнаходження: 76010, Івано-Франківська обл., м. IваноФранкiвськ, вул. Бельведерська, 27
4. Міжміський код, телефон та факс: 0342246009
5. Електронна поштова адреса: l.yaritskiy@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: dobrobut.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
За рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Добробут» (Протокол №20 загальних зборів акціонерів від 17 квітня 2015 року) в
складі посадових осіб емітента відбулися наступні зміни: у зв'язку iз
закiнченням термiну повноважень голови та членiв Ревізійної комісії,
весь склад Ревізійної комісії переобрано на наступний термiн, а
саме:
Переобрано на новий термiн: голова ревізійної комісії Бранець
Марiя Михайлiвна, паспорт СС 201951 вид.04.03.1997р. IваноФранкiвським МУВС МВС в Iв.-Франкiвськiй обл. Володіє часткою в
статутному капіталі: 0,006%. На посаді перебувала з 2011р. Термін
призначення: 3 р. Попередня посада – голова ревізійної комісії.
Переобрано на новий термiн: член ревізійної комісії Чорна Надія
Ярославівна, паспорт СС 566195 вид. 16.06.1998р. Iвано-Франкiвським
МУВС МВС в Iв.-Франкiвськiй обл. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,006%. На посаді перебувала з 2011р. Термін призначення:
3 р. Попередня посада – член наглядової ради.
Переобрано на новий термiн: член ревізійної комісії Бiлусяк Галина Йосипiвна, паспорт СС 003105 вид. 30.11.1995р. IваноФранкiвським МУВС МВС в Iв.-Франкiвськiй обл. Володіє часткою в
статутному капіталі – 0,006%. На посаді перебувала з 2011 р. Термін
призначення: 3 р. Попередня посада – член наглядової ради.
Усі переобрані посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.
Усі зміни посадових осіб відбулися по причині закiнчення термiну
повноважень голови та членiв Ревізійної комісії.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Генеральний директор Бакай М.Б.
Дата 20.04.2015р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
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 «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
2. Код за ЄДРПОУ: 35591059
3. Місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)585-70-91
5. Електронна поштова адреса: info@globusbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.globusbank.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:
відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішенням засідання чергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «КБ
«ГЛОБУС» №1 від 17.04.2015 р. припинено повноваження Голови і членів Ревізійної комісії з 17 квітня 2015 року у кількості трьох осіб, а саме:
Голови Ревізійної комісії Банку - Антонюка Ігоря Івановича, Членів Ревізійної комісії Банку - Бортника Василя Миколайовича та Гачківського
Павла Володимировича.
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Антонюк Ігор Іванович (згоди на розкриття паспортних даних не отримано) прямої участі в статутному капіталі ПАТ «КБ «ГЛОБУС» не має,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Антонюк Ігор Іванович був обраний Головою Ревізійної комісії
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» з 27.04.2009 р. по 17.04.2015 р.
Бортник Василь Миколайович (згоди на розкриття паспортних даних
не отримано) прямої участі в статутному капіталі ПАТ «КБ «ГЛОБУС» не
має, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Бортник Василь Миколайович був обраний Членом Ревізійної комісії
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» з 27.04.2009 р. по 17.04.2015 р.
Гачківський Павло Володимирович (згоди на розкриття паспортних
даних не отримано) прямої участі в статутному капіталі ПАТ «КБ «ГЛОБУС» не має, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.
Гачківський Павло Володимирович був обраний Членом Ревізійної
комісії ПАТ «КБ «ГЛОБУС» з 27.04.2009 р. по 17.04.2015 р.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова Правління ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
С.Б. Куріленко,
20.04.2015 року
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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

Публiчне акцiонерне товариство
«Київське будiвельне управлiння
теплових мереж»,

код за ЄДРПОУ 00120158, місцезнаходження 01013, м. Київ вул. Промислова, буд.4/7, міжміський код та телефон емітента 044 4965475.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 20.04.2015 р. 3.Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.kbutm.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.
Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені 17.04.2014 р. Перелік
питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної
комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Прийняття
рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013
рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради
про результати роботи за 2013 рiк. 4. Затвердження рiчного звiту (рiчної
фiнансової звiтностi) Товариства за 2013 рiк. 5. Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi.
6. Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Визначення особи, уповноваженої на
пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї. Визначення особи, уповноваженої здiйснити усi дiї, необхiднi для державної реєстрацiї Статуту
Товариства у новiй редакцiї. 7.Про вiдкликання та припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 8.Про обрання кiлькiсного складу членiв Наглядової ради, визначення строку повноважень членiв Наглядової ради. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з
ними, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 9. Про
обрання персонального складу членiв Наглядової Ради. 10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборiв акцiонерiв,
iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. Визначення
особи, уповноваженої на вчинення (пiдписання) значних правочинiв.
11. Про затвердження Положень про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядову раду Товариства, Генерального директора, Ревiзiйну
комiсiю Товариства. 12.Про затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішення. 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
11332
11592
Основні засоби (за залишковою вартістю)
10267
10607
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
16
16
Сумарна дебіторська заборгованість
573
497
Грошові кошти та їх еквіваленти
75
71
Власний капітал
2330
2885
Статутний капітал
3495
3495
Нерозподілений прибуток (непокритий
-1207
-652
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
10
2205
Поточні зобов’язання і забеспечення
8992
6502
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0.0397020 -0.1264024
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0.0397020 -0.1264024
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
13979161
13979161
Цінні папери власних
загальна номіналь--на вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
--протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
--цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Генеральний директор __________ Лисов Сергiй Олександрович

Річна інформація
емітента цінних паперів за 2014 рік
Основні відомості про емітента
Повне найменування –

Приватне акцiонерне товариство
«Деревообробний завод «Явiр»;

Код за ЄДРПОУ – 19026166; Місцезнаходження – 04050, м. Київ,
вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон - (044)481-26-69; Дата
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 08.04.15р.; Адреса сторінки в мережі Інтернет,
на якій розміщено регулярну річну інформацію - http://www.yavir.kiev.ua.
Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності - Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ» (32346015). Чергові загальні збори проведені 01.04.14р. Перелік питань: 1.Обрання лiчильної
комiсiї. 2.Звiт директора. 3.Звiт наглядової ради. 4.Звiт ревізора. 5.Затвердження рiчного звiту. 6.Розподiл прибутку i збиткiв. 7.Про попереднє схвалення значних правочинiв. Всi питання порядку денного було розглянуто.
Всі звiти затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. Попередньо схвалено вчинення значних правочинiв. Позачергові загальні збори проведені за ініціативою наглядової ради 27.06.14р.
Перелік питань: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2.Про змiни в розподiлi прибутку за результатами 2013р. Всi питання порядку денного було розглянуто. Змiнено рiшення загальних зборiв вiд 01.04.14р. щодо порядку
розподiлу прибутку. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.
Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами
звітного періоду
періоду, що передував
звітному
за
За
за
за привілепростими привілейо- простими йованими
акціями
ваними
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
30724.08
0.00
36356.83
30724.08
дивідендів, грн.
0.06
0.00
0.07
0.06
Нараховані
дивіденди на одну
акцію, грн.
Сума виплачених
0.00
0.00
36356.83
0.00
дивідендів, грн.
Дата складення
..
..
23.06.2014
..
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
..
..
27.06.2014
..
дивідендів
Опис
На момент складання рiчної звiтностi дата
складання перелiку осiб та дата виплати
дивiдендiв за результатами звітного періоду не
визначенi.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування
період
звітний попередній
показника
Усього активів
2457
2407
Основні засоби (за залишковою вартістю)
360
356
Довгострокові фінансові інвестиції
50
50
Запаси
1034
1290
Сумарна дебіторська заборгованість
765
472
Грошові кошти та їх еквіваленти
236
218
Власний капітал
1707
1682
Статутний капітал
128
128
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1530
1505
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
130
130
Поточні зобов’язання і забеспечення
620
595
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0.119
0.197
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.119
0.197
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
512068
512068
Цінні папери власних
загальна номіналь--випусків,
на вартість
викуплені протягом
у відсотках від
--звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
--цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№76, 22 квітня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Завод молочної кислоти»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Завод молочної кислоти»
2. Код за ЄДРПОУ: 00382119
3. Місцезнаходження: 04080 м. Київ вул. Фрунзе 53
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 417 37 46 044 417 37 46
5. Електронна поштова адреса: zmk@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.zmk.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ «ЗМК»
від 17.04.2015 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів №1/2015 від 17.04.2015
1. Посадова особа Соколов Олександр Іванович (Не надано згоду на
розкриття паспортних даних), яка займала посаду Виконуючий обовязки
Голови Правління, 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 31.10.2014 до 17.04.2015.
2. Посадова особа Самійлик Микола Іванович (Не надано згоду на
відкриття паспортних даних), яка займала посаду Голова Наглядової
ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0033%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7,25 грн. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа
перебувала на посаді: з 20.04.2011 до 17.04.2015.
3. Посадова особа Жученко Олена Миколаївна (Не надано згоду на
відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради,
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0033%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7,25 грн. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа
перебувала на посаді: з 20.04.2011 до 17.04.2015.
4. Посадова особа Шкляр Олександр Георгійович (Не надано згоду на
відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради,
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 20.04.2011 до 17.04.2015.
5. Посадова особа Древаль Андрій Андрійович (Не надано згоду на
відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради,
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0033%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7,25 грн. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа
перебувала на посаді: з 20.04.2011 до 17.04.2015.
6. Посадова особа Бутенко Ростислав Миколайович (Не надано згоду
на відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової
ради, 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 20.04.2011 до 17.04.2015.
7. Посадова особа Ткаченко Сергій Станіславович (Не надано згоду
на відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Правління,
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 25.04.2013 до 17.04.2015.
8. Посадова особа Павленко Віра Іванівна (Не надано згоду на відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Правління, 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 25.04.2013 до 17.04.2015.
9. Посадова особа Костюк Леоніда Іванівна (Не надано згоду на відкриття паспортних даних) призначена на посаду Голова Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком
3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор ТОВ «Фарммаш». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
10. Посадова особа Кочубей Олена Василівна (Не надано згоду на
відкриття паспортних даних) призначена на посаду Член Наглядової
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
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том акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком
3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: провідний менеджер з постачання ТОВ «Фарммаш». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
11. Посадова особа Костюк Володимир Григорович (Не надано згоду
на відкриття паспортних даних) призначена на посаду Член Наглядової
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком
3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальний цеху ПАТ «Фармак». Розмір пакета
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
12. Посадова особа Смілянець Вадим Сергійович (Не надано згоду на
відкриття паспортних даних) призначена на посаду Член Наглядової
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком
3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: комерційний директор ТОВ «Фарммаш». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
13. Посадова особа Какун Михайло Валерійович (Не надано згоду на
надання паспортних даних) призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком
3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: комерційний директор ТОВ «Система-Інвест».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
14. Посадова особа Левицький Олександр Петрович (Не надано згоду
на відкриття паспортних даних) призначена на посаду Голова 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 призначено особу: строком
3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор з розвитку ТОВ «Фарммаш», директор «Хімтехпласт». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:
0 акцій.
15. Посадова особа Соколов Олександр Іванович (Не надано згоду на
відкриття паспортних даних) призначена на посаду Член 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 призначено особу: строком
3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний інженер ПАТ «Завод молочної кислоти». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
16. Посадова особа Гуйван Тетяна Василівна (Не надано згоду на відкриття паспортних даних) призначена на посаду Член 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 призначено особу: строком 3 роки, згідно
статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п’яти років: начальник відділу кадрів ПАТ «Експериментальний механічний завод». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
17. Посадова особа Сопов Олександр Васильович (Не надано згоду
на відкриття паспортних даних) призначена на посаду Член 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 призначено особу: строком
3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: технічний директор ТОВ «Фарммаш». Розмір
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
18. Посадова особа Костюк Віктор Григорович (Не надано згоду на
відкриття паспортних даних) призначена на посаду Член 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 призначено особу: строком
3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник відділу глобалізації ПАТ «Фармак».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правління 	Левицький Олександр Петрович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «КОТС»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОТС»
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«КОТС»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19031061
1.4. Місцезнаходження емітента: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ, Печерський, Україна, 01001
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044, 238-56-53, 238-5656
1.6. Електронна поштова адреса емітента: kots@.kots.kiev.ua
7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Код за КВЕД
Найменування виду діяльності
43.21
Електромонтажні роботи
26.20
Виробництво комп’ютерів і периферійного устаткування
95.11
Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування
Розмір статутного капіталу (грн.) 20000
2. Основні відомості про емітента
2.1. Інформація про органи управління, посадових осіб та засновників
емітента:
Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів.
Директор – Ковтуцький Вячеслав Євгенійович
Ревізійна комісія: функції ревізійної комісії здійснює зовнішній аудит.
Засновники:
Фізичні особи - громадяни України в кількості 2 (двох) осіб.
Коц Тетяна Степанівна – 95% статутного фонду.
Соколова Світлана Миколаївна – 5% статутного фонду.
2.2. Інформація про цінні папери емітента:
Акції – іменні прості: дата реєстрації випуску цінних паперів – 21 серпня
2010 року. Реєстраційний номер випуску цінних паперів – 332/10/1/10. Найменування органу, що зареєстрував емісію – Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області.
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів – UA 4000086334.
Форма існування – бездокументарна. Кількість акцій (штук) – 1000; Номінальна вартість 1 акції – 20,00 грн. Доля у статутному капіталі (%) – 100.
Торгівля цінними паперами емітента на біржах та інших організованих
ринках не здійснювалась. Поданих заяв для допуску на біржі (організовані
ринки) не було.
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента –
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
9000
8350
Нематеріальні активи
2
1
Основні засоби
668
647
Фінансові інвестиції
2
2
Виробничі запаси
1563
1625
Незавершене виробництво
157
103
Готова продукція
28
28
Товари
176
139
Сумарна дебіторська заборгованість
4909
2306
Грошові кошти та їх еквіваленти
811
2068
Інші оборотні активи
269
330
Статутний капітал
20
20
Резервний капітал
646
646
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
6983
6794
Поточні зобов’язання
1271
890
Чистий прибуток (збиток)
189
284
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1000
1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
35
37
4. Аудиторський висновок
Основні відомості про аудиторську фірму «Кронос»:
Назва підприємства: Мале приватне підприємство Аудиторська фірма
«Кронос»
Індивідуальний код: 21444899
Назва філії: Київська філія малого приватного підприємства аудиторська фірма «Кронос». Індивідуальний код філії: 25665835.
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності за
№ 1478 від 26 січня 2001 року, видане згідно рішення № 98 Аудиторської
палати України від 26.01.2001 р, дія якого подовжена до 23 грудня 2015
року.

Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторської фірми встановленим стандартам для проведення обовязкового аудиту №0512,
виданого на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ)
від 24.12.2014р. № 304/4
Місце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6.
Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 оф. 404.
Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46)
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «КОТС»
станом на 31 грудня 2014 року та за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014
року.
1. Адресат: Акціонерам (власникам цінних паперів), керівництву Приватного акціонерного товариства «КОТС».
Звіт щодо фінансових звітів
2. Вступний параграф
Основні відомості про емітента:
Повне найменування
Приватне акціонерне товариство
«КОТС»
Код за Єдиним державним реєстром 19031061
підприємств та організацій України:
Місцезнаходження:
01001, м.Київ, Печерський район,
вул.Хрещатик, буд.19-А
Дата державної реєстрації
13.07.1992р
Ми, у відповідності до договору про проведення аудиту від 03.03.2015р
за №10/О/2015, провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «КОТС» (надалі - ПрАТ «КОТС»), яка складена відповідно
до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку за рік, що
закінчився 31 грудня 2014 року. Фінансові звіти, складені на бланках по
формам, затвердженим Міністерством фінансів України:
- Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на 31.12.2014р. ( Форма №1 );
- Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) за 2014 рік
(Форма №2 );
- Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік ( за прямим методом ) ( Форма №3 );
- Звіт про зміни у власному капіталі за 2014 рік ( Форма №4 ),
- Примітки до фінансової звітності, що містять стислий виклад суттєвих
облікових політик та інші пояснення до фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2014 р.
Фінансові звіти було складено управлінським персоналом із використанням основи бухгалтерського обліку, встановленої Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від
16.07.1999р.(із змінами) та Національними Положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку України ( НП(С)БО ). Аудитором визначена прийнятність концептуальної основи фінансової звітності, яка застосована при
її складанні., а саме Національні положення (стандарти) бухгалтерського
обліку.
Товариство з урахуванням особливостей своєї діяльності на підставі
вимог НП(С)БО визначило облікову політику. Облікова політика затверджена Наказом «Про облікову політику» №1 від 01.01.2014 року. Впродовж
2014 року зміни в облікову політику не вносились. Важливими аспектами
облікової політики є такі її положення:
• Знос основних засобів нараховується згідно П(С)БО № 7 «Основні
засоби» та у відповідності до облікової політики із застосуванням прямолінійного методу за нормами корисного використання, в розрізі кожного
окремого інвентарного об’єкта. Амортизація МНМА нараховується у розмірі 100% при передачі в експлуатацію
• Облік вартості запасів ведеться за фактичною собівартістю..При списанні запасів, у відповідності до облікової політики Товариства, застосовуються метод ФІФО.
• Дебіторська заборгованість відображається в балансі по чистій реалізаційній вартості та відповідає вимогам Положення (стандарту) №10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Мінфіну України № 237
від 08.10.1999 року
• Бухгалтерський облік та оцінка зобов’язань здійснюється згідно
П(С)БО 11 «Зобов’язання» та Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від
30.11.1999 р. №291.
• Резерви сумнівних боргів нараховується методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.
Облікова політика забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий
та майновий стан підприємства, доходи, витрати та фінансові результати
підприємства.
Аудитором проаналізовано правильність визнання, методи оцінки та
класифікацію активів та зобов’язань у бухгалтерському обліку товариства.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Аудитор визнає в цілому правильність класифікації і оцінки активів та
зобов’язань в бухгалтерському обліку за винятком деяких несуттєвих невідповідностей.
Крім фінансової звітності перевірці підлягали засновницькі та реєстраційні документи, наказ про облікову політику та інші внутрішні документи
товариства.
3. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який
управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
4. Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової
звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит
відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» (в редакції Закону України від 14.09.2006р. №140-V) та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг
(далі МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, видання 2013р., прийнятих
в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати
України №304/1 від 24.12.2014р.. 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 внаслідок шахрайства або помилки.
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 облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку
загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази
для висловлення нашої думки.
5. Висловлення думки.
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «КОТС» станом на 31 грудня 2014р.,
його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на
зазначену дату, відповідно до концептуальної основи фінансової звітності
в Україні, встановленої Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999р. і Національними
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України ( П(С)БО ).
6. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Перевірена аудитором фінансова звітність є частиною річної регулярної інформації, що розкривається емітентом згідно вимог «Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
03.12.2013р. № 2826 ( зі змінами та доповненнями ).
Емітентом в складі цієї інформації розкривається інформація згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також у складі особливої інформації розкривається інформація щодо подій, що визначені в статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
У відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», під час виконання завдання з аудиту, аудитор здійснює аудиторські
процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з вищевказаними законодавчими та
нормативними актами, і за наслідками цих процедур в розділі аудиторського звіту «Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів», аудитор висловлює думку щодо:
а) відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України;
б) наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю
(МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»);
в) виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів
товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до
Закону України «Про акціонерні товариства»;
г) стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього
аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
6.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюєть-
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ся згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст.155 ЦКУ
«Статутний капітал акціонерного товариства».
Станом на 31.12.2014 року чисті активи товариства дорівнюють 7649,0
тис.грн. Ця сума більша вартості статутного (20,0 тис.грн), капіталу на
7629,0 тис. грн., що задовольняє вимогам п.3 ст.155 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного товариства.
6.2. Відповідність між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та
іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.
Аудитором була проведена перевірка проекту річної регулярної інформації, що розкривається емітентом згідно вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р.
№ 2826 ( зі змінами та доповненнями ) на предмет виявлення наявності
суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту,
та іншою інформацією, що розкривається емітентом, у відповідності з
МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах,
що містять перевірену аудитором фінансову звітність».
В складі цієї інформації була проведена перевірка «Звіту про корпоративне управління» на відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», а також перевірка особливої інформації щодо розкриття
інформації щодо подій, що визначені в статті 41 Закону України «Про цінні
папери та фондовий ринок».
В результаті проведення аудиторських процедур нами було встановлено, що в ПрАТ «КОТС» в 2014 році не відбувалися події, інформація про які повинна бути розкрита в складі особливої інформації
згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що
фінансова звітність була суттєво викривлена у зв’язку з інформацію, що
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.
6.3. Виконання значних правочинів
Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині
вимог Закону України «Про акціонерні товариства» до здійснення значних
правочинів.
Нами також була отримана інформація щодо здійснення Товариством
правочинів, які б потребували попереднього розгляду та затвердження загальними зборами акціонерів.
Товариство у 2014 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI (зі змінами) не мало договорів, які підпадають під визначення значних правочинів. (коли ринкова
вартість майна чи послуг, що є предметом правочину, складає 10 чи більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).
6.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану
внутрішнього аудиту вимогам законодавства
Статутом Товариства передбачено наступні органи управління:
• Загальні збори акціонерів Товариства,
• Директор Товариства,
• Ревізійна комісія (Ревізор Товариства).
Функціонування органів корпоративного управління регламентується
положеннями Статуту.
Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активів, повноти i точності облікової документації та включає
адмiнiстративний та бухгалтерській контроль та контроль служби внутрішнього аудиту і ревізійної комісії, що обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж
працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги
зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здійснення
повної господарської операцiї.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства,
достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює
Ревізійна комісія, що обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.
За результатами виконаних аудиторських процедур перевірки стану
корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, відповідно
до Закону України «Про акціонерні товариства» аудитором зроблено висновок:
- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.
- «Інформація про стан корпоративного управління», наведена у проекті річної регулярної інформації, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 03.12.2013р. № 2826 ( зі змінами та доповненнями ).
Інша допоміжна інформація:
Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища,
включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта
господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності
до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при
аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на
думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти
при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства
або помилки. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності
суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного

управління, спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і
пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПрАТ «КОТС» внаслідок шахрайства.
Аудиторами не виявлено невідповідного використання управлінським
персоналом припущення про безперервність діяльності підприємства. Фінансовий стан ПрАТ «КОТС» стійкий.
Аудитор
Сертифікат аудитора № 006183 від 19.01.2007р, чинний до до 19.01.2017
року І.Б. Петришина
Директор Аудиторської фірми МПП «Кронос» О.О. Вуколова
Сертифікат аудитора № 000642 від 25.01.1996 р, чинний до до
25.01.2020 року.
Дата аудиторського висновку: 16.04.2015 р.
Адреса аудитора
Місце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6.
Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 оф. 404.
Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46)
Директор Ковтуцький Вячеслав Євгенійович, 22.04.2015 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРОДНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВIС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРОДНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВIС». 2. Код за
ЄДРПОУ 03764427. 3. Місцезнаходження 15100, м.Городня, вул. Ленiна,
буд. 64. 4. Міжміський код, тел./факс (04645) 2-48-23. 5. Електронна поштова адреса asengorod@mail.ru. 6. Адреса в Інтернет, яка використовується для розкриття інформації http://www.horod-ats.pat.ua.
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Повноваження члена Наглядової ради Баринiна Олександра
Сергiйовича (паспорт ТТ 136125 вид.12.10.2012 Солом'янським РВ
ГУДМС України в м.Києвi) припинено 18.04.15 згiдно рiшення загальних
зборiв акціонерів (далі ЗЗА) (протокол № 1 вiд 18.04.15) у зв'язку з
закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа до кримiнальної
вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На
посадi перебував з 21.04.12 р. Володiє часткою 42,0239% статутного
капiталу.
Повноваження члена Наглядової ради Нiколiна Миколи Микитовича
паспорт СО 053067 вид.23.03.1999 Радянським РУГУМВСУ в м.Києвi)
припинено 18.04.15 згiдно рiшення ЗЗА (протокол №1 вiд 18.04.15) у
зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа до
кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi перебував з 21.04.12 р. Володiє часткою 43,0811%
статутного капiталу емiтента.
Повноваження члена Наглядової ради Трошева Сергiя Федоровича
(паспортНК 483991 вид. 02.04.1998 Городнянським РВ УМВСУ в
Чернiгiвськiй обл.) припинено18.04.15 згiдно рiшення ЗЗА (протокол
№ 1 вiд 18.04.15) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi
злочини не притягалась. На посадi перебував з 21.04.12 р. Володiє
часткою 0,2707% статутного капiталу.
Обрано члена Наглядової ради Баринiна Олександра Сергiйовича
(паспорт ТТ 136125 вид. 12.10.12 Солом'янським РВ ГУДМСУ в м.Києвi)
18.04.15 згiдно рiшення ЗЗА (протокол № 1 вiд 18.04.15) на 3р. Посадо-

ва особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi
злочини не притягалась. Попереднi посади протягом 5 р.: Член Спостережної ради до 21.04.12, з 21.04.12 - член Наглядової ради, Директор ТОВ «Босна Ел Джi». Володiє часткою 42,0239% статутного
капiталу.
Обрано Голову Наглядової ради Нiколiна Миколу Микитовича(паспорт
СО 053067 вид. 23.03.1999 Радянським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi) 18.04.15
згiдно рiшення ЗЗА (протокол №1 вiд 18.04.15 на посаду члена Наглядової ради) та рiшення Наглядової ради (протокол №3 вiд 18.04.15) на
посаду Голови Наглядової ради на 3роки. Посадова особа до
кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. Попереднi посади протягом 5 р.: Голова Спостережної ради
до 21.04.12, з21.04.12-Голова Наглядової ради,пенсiонер.Володiє
часткою43,0811%статутного капiталу.
Обрано члена Наглядової ради Трошева Сергiя Федоровича (паспортНК 483991 вид. 02.04.1998 Городнянським РВ УМВСУ в
Чернiгiвськiй обл.) 18.04.15 згiдно рiшення ЗЗА (протокол №1 вiд
18.04.15) на 3р. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за
корисливi та посадовi злочини не притягалась. Попереднi посади протягом 5 р.: Член Спостережної ради емiтента до 21.04.12, з 21.04.12 член Наглядової ради, головний технолог ТОВ «АСЕН», м.Городня з
2009 року, з 2013р. - тимчасово не працює. Володiє часткою 0,2707%
статутного капiталу.
Повноваження Ревiзора Пронiна Анатолiя Митрофановича (паспорт
НК 343609 вид. 01.12.1997 Городнянським РВ УМВС України в Чернігівській обл.) припинено18.04.15 згiдно рiшення ЗЗА не обирати Ревiзора
(протокол № 1 вiд 18.04.15) Посадова особа до кримiнальної
вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На
посадi Ревiзора перебував з 21.04.12 р. Володiє часткою 0,0216% статутного капiталу. На дану посаду нiкого не призначено в зв'язку з
лiквiдацiєю цього органу в Товариствi.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність цієї інформації
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Директор Кiриченко О.Б., 20.04.15

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Петроімпекс»

(надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення Загальних
зборів акціонерів Товариства 25 травня 2015 року об 11.00 годині за
адресою: 01032 м. Київ, вул. Петлюри 29, корпус 2
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок
реєстрації - 10.00, закінчення реєстрації - 10.45.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи
загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
4. Про відкликання Ревізора Товариства.
5. Про обрання Ревізора Товариства.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен
мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери
можуть за адресою: 01032 м. Київ, вул. Петлюри 29, корпус 2, щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з
13:00 год. до 14:00 год.). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління
ПрАТ «Петроімпекс».
Довідки за телефоном (044) 520-09-35.
Голова правління
ПрАТ «Петроімпекс» 	Іваненко В.О.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство “Ринок Малиновський”

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, , Публiчне акцiонерне товариство "Ринок
місцезнаходження, міжміський код Малиновський", код за ЄДРПОУ
та телефон емітента
26343453 65017, Одеса,
вул. Рекордна, 25 Б, тел. 048-715-28-28,
2. Дата розкриття повного тексту
20.04.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
malinovskiy-market.emitent.od.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою
аудиторської фірми, якою
вiдповiдальнiстю «АУДИТОРСЬКА
проведений аудит фінансової
ФIРМА «ЕКОНОМIЧНI ПРIОРИТЕТИ»,
звітності
код за ЄДРПОУ 34995264
5. Інформа- 31.03.2014 р. відбулись чергові загальні збори.
ція про
Порядок денний:
загальні
1. Обрання лiчильної комiсiї.
збори
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської
(розділ
дiяльностi Товариства за 2013 р.
заповнюєть- 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р.
ся у випадку, 4. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013 р.
якщо
5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2013 р.
емітент
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 р.
- акціонерне 7. Про внесення змiн до складу органiв управлiння та
товариство) контролю Товариства.
Осiб, що подавали пропозицiї не було.
Результати розгляду питань:
1. Затвердити склад лiчильної комiсiї.

2. Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
4. Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2013 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк.
6. В зв’язку вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками дiяльностi
Товариства в 2013 р. нарахування та виплату дивiдендiв не
здiйснювати.
7. Змiни до складу органiв управлiння та контролю Товариства
не вносити.
6. Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта
малого підприємництва
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
69029.3
42603.3
Основні засоби (за залишковою вартістю)
52756.9
32872.2
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Виробничі запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
10708,3
4204
Грошові кошти та їх еквіваленти
2.3
4.4
Власний капітал
405.4
-21650.1
Статутний капітал
400
400
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-35927.4
-35782.9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
5326
5326
Поточні зобов'язання і забезпечення
63297.9
58927.4
Чистий прибуток (збиток)
-144.5
-808.9

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Публічне акціонерне
товариство «Галантерея», 01552517, Куренівська, 27,

міжміський код та телефон емітента:

м. Київ, Оболонський, 04073, 044 419 68 53.
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: http://galantereya.pat.ua/emitents/reports/year/2013
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «БІнА», 23285643.
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 15.04.2014 року. Кворум зборів: 75,4% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Галантерея».
2. Звіт Голови правління про результати роботи акціонерного товариства за 2013 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Галантерея» за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за результатами
фінансового 2013 року.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Галантерея» за 2013
рік та прийняття рішення про виплату дивідендів.
Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуті по ним прийнято рішення.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами
За результатами
періоду, що передував
звітного періоду
звітному
за
за
за
за
привілейопривілейопростими
простими
ваними
ваними
акціями
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
779062,32
0
930499,92
0
дивідендів, грн

80

Нараховані дивіденди
9,26
0
11,06
0
на одну акцію, грн
Сума виплачених
0
0
0
0
дивідендів, грн
Дата складення
20.04.2014 01.01.1900 25.04.2013 01.01.1900
переліку осіб, які
мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати
20.05.2014 01.01.1900 06.05.2013 01.01.1900
дивідендів
Опис
Дата прийняття рішення про виплату дивідендів:
15.04.2014р.
Дата складення переліку осіб, які мають право
на отримання дивідендів: 20.04.2014 р.
Дата початку виплати дивідендів: 20.05.2014р.
Розмір виплати дивідендів: 779062,32 грн.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
34076
34251
Основні засоби (за залишковою вартістю)
5217
4817
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
132
116
Сумарна дебіторська заборгованість
310
465
Грошові кошти та їх еквіваленти
1087
878
Власний капітал
33433
33448
Статутний капітал
63
63
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1060
978
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
20
45
Поточні зобов'язання і забезпечення
623
758
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 10,09
9,27
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
10,09
9,27
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
84132
84132
Цінні папери власних загальна номінальна вартість
0
0
0
0
випусків, викуплені про- у відсотках від статутного
тягом звітного періоду капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Якушинецьке»
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 акціонерне товариство «Якушинецьке»,
01546988, вулиця Акціонерна, будинок 9, с. Зарванці, Вінницький район,
Вінницька, 23223, (098) 024 16 96.
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: http://yakushinecke.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 «Аудиторська фірма
«Добсон-консалтинг», 21681636.
5. Інформація про загальні збори 29.04.2014, чергові:
ПОРЯДОК ДЕЇЇНИЙ ЗБОРІВ:
1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за
2012 - 2013 р.р.
2. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2012 - 2013 р.р. та стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Ревізора про діяльність в 2012 - 2013 р.р. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження висновків Ревізора щодо річного звіту Товариства за
2012 та за 2013 рік
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу
Товариства.
6. Затвердження річних звітів Товариства за 2012 та за 2013 рік
7. Затвердження порядку покриття збитків, отриманих Товариством в
результаті господарської діяльності.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради Товариства.
9. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правового договору, який укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового
договору з Ревізором Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів
Правління Товариства.
15. Прийняття рішення про обрання голови та членів Правління Товариства.
16. Затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових контрактів з головою та членами Правління Товариства.
17. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з
дати прийняття такого рішення.
18. Надання повноважень голові Правління Товариства щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства попередньо затверджених цими зборами значних правочинів.
РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО - Відсутній
Для участі у зборах зареєстровані акціонери, які у сукупності володіють
1415254 (Один мільйон чотириста п’ятнадцять тисяч двісті п’ятдесят чотири) акцій Товариства, що становить 51,8 % статутного капіталу Товариства.
(ПРОТОКОЛ №2 засідання реєстраційної комісії за підсумками реєстрації
акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів Приватного
акціонерного товариства «Якушинецьке» від 29 квітня 2014р.)
У відповідності до п.2 ст.41 закону України «Про Акціонерні товариства»
та Статуту ПрАТ «Якушинецьке» збори визнаються такими, що не відбулися.
Позачергові збори протягом 2014 р. не скликалися.
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта
малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
1673,8
1968,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1170,3
1190,5
Довгострокові фінансові інвестиції
0,0
0,0
Виробничі запаси
497,8
769,7
Сумарна дебіторська заборгованість
4,3
7,3
Грошові кошти та їх еквіваленти
1,4
1,0
Власний капітал
1385,2
1380,1
Статутний капітал
682,6
682,6
Нерозподілений прибуток (непокритий
-33,3
-38,4
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0,0
0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення
288,6
588,4
Чистий прибуток (збиток)
5,1
-51,4

СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ВАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

АВІАКОМПАНІЯ «ВІТА»
АВІАЦІЙНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРТЕМ-АВІА»
АВТОМОБІЛІСТ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №5
АГРОКОМПЛЕКТ
АІТ
АКБ «ЛЬВІВ»
АРХАД
АРХ-БУД-ІНВЕСТ
АТ-ЗВ’ЯЗОК
БАРАНІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА
БЕРДИЧІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
БЕРДИЧІВСЬКЕ СПЕЦПІДПРИЄМСТВО ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ «АГРОСПЕЦПОСТАЧ»
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА
БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ
БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
БОРИСПІЛЬСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
БУДГІДРАВЛІКА
БУДІНДУСТРІЯ-2020

43
72
32
50
5
60
43
17
56
27
73
16
59
73
21
3
9
30
4
67
67

81
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СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
22.

ПРАТ

ВЕРХНЬОХОРТИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

23.

ПРАТ

ВИДАВНИЦТВО «ПОДІЛЛЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

28
1

24.

ПАТ

ВИРОБНИЧО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМІЛЬ»

60

25.

ПРАТ

ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ІВАННА»

27

26.

ПРАТ

ВІННИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЕВАТОРПОСТАЧ»

23

27.

ПАТ

ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА

23

28.

ПРАТ

ВОЛИНСЬКА ОПТОВО-РОЗДРІБНА ФІРМА «ГАЛАНТ»

42

29.

ПРАТ

ВОЛТЕКС-МЕЛАНЖ

55

30.

ПАТ

ГАЛАНТЕРЕЯ
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