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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»

РЕЙ ТИН ГО ВІ НО ВИ НИ

Найменування Код за 
ЄДРПОУ

Вид кредитного 
рейтингу Серія боргового інструменту Дата 

присвоєння
Дата останньо-
го оновлення Рейтинг/Прогноз

АТ «Дельта Банк» 34047020 боргового зобов’язання V-C1, D1 03.12.2013 03.03.2015 uaBB/негативний 
АТ «Дельта Банк» 34047020 боргового зобов`язання V-C1, D1 03.12.2013 27.03.2015 призупинено
ДП «МА «Бориспіль» 20572069 боргового зобов`язання, 

замовника
I, J, K, L 06.09.2012 31.03.2015 uaAA-/стабільний

ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» 24214088 боргового зобов`язання C 04.03.2014 11.03.2015 uaВВВ/стабільний
ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» 24214088 боргового зобов`язання C 04.03.2014 20.03.2015 uaВВ/негативний
Харківська міська рада - боргового зобов`язання E 15.10.2014 20.03.2015 призупинено
Одеська залізниця 01071315 боргового зобов`язання, 

замовника
E 09.11.2012 25.03.2015 uaA/стабільний

Одеська залізниця 01071315 боргового зобов`язання F, G, H, I, J, K 17.03.2014 25.03.2015 uaA/стабільний
Одеська залізниця 01071315 боргового зобов`язання L, M, N, O, P, Q, R 19.12.2014 25.03.2015 uaA/стабільний
ДТГО «Південно-Західна 
залізниця»

04713033 боргового зобов`язання, 
замовника

F 23.10.2012 20.03.2015 uaA/стабільний

ТОВ «ПРОЕКТ МАЙСТЕР» 32556179 боргового зобов`язання B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T

28.03.2014 31.03.2015 uaССС/ стабіль-
ний

ПАТ «ЧЕЗАРА» 14307392 замовника - 26.03.2014 12.03.2015 uaBBB/ стабільний

*Кредитні рейтинги, визначення яких є обов`язковим згідно з законодавством України

Кредитні рейтинги*,
присвоєні та оновлені Товариством з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО» у березні 2015 року

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 річ-
ну 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 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СЕРВіСНИЙ 
цЕНТР «НОРД», 30269877, 
вул. Кірова,б.47, м. Донецьк, Ленінський, 
Донецька область, 83016, (062) 385-00-49

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

20.04.2015

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

http://nord.pat.ua
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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

ТОВАРИСТВО з ОбмЕ-
жЕНОю ВIДПОВIДАлЬ-
НIСТю "ГРАНIТ- ПлюС", 
32766270, 
01032, м.Київ, Вєтрова,11А 
(044) 230-31-89,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2015

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

http://gp.granit-corporation.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми (П. І. Б. аудитора - фі-
зичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності

ТОВ "М.Р.АУДИТ", 37569947

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)

Емітент не є акціонерним 
товариством

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта ма-
лого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника Період
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.

ПОВіДОмлЕННя 
ПРО ВИНИКНЕННя ОСОблИВОЇ іНфОРмАціЇ ПРО ЕміТЕНТА 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ммС КОм’юНіКЕЙШНз УКРАЇНА»
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 24918659
Адреса місцезнаходження 04112, м. Київ, Шевченківський р-н, 

вул. Т. Шамрила, 23
Телефон емітента (044) 494-49-00
Електронна поштова адреса 
емітента

irena@re-sources.com.ua

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 емі-
тента
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 То-
вариства – Мет Блекборн (Matt Blackborn) (особа не надала згоди на роз-
криття інформації щодо паспортних даних). Особа часткою у статутному 
капіталі не володіє. Звільнення відбулось за власним бажанням. Непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини особа не має. Осо-
ба 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 во-
лодіє. Призначення відбулось в зв'язку зі звільненням попереднього 
Голови Наглядової ради. Непогашених судимостей за корисливі та по-
садові 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. Не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини особа не має. 
Займана посада протягом останніх 5 років: регіональний фінансовий ди-
ректор Publicis Groupe Media. Особа призначена на термін згідно Стату-
ту. Особа не володіє акціями Товариства.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства Генеральний Директор Попенко Олег Михайлович.

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

емітента
I. загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОмПАНIя "УКРАЇНСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ"

2. Код за ЄДРПОУ 22229921
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, провулок Балтiйський, 20
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 590-09-14 (044) 590-09-16
5. Електронна поштова адреса andrienko_ya@usstandart.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://usstandart.com.ua/about.html

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

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 При-
ватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страхо-
вий 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)

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, 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.

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

22.04.2015р.

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

borisfen.dp.ua 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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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, між-
міський 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 обмеже-
ною 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. Затвер-
дження 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. Фінансово-
господарської 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 То-
вариства, обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся 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 право-
чинів. Доповнень та пропозицій до переліку питань порядку деного не над-
ходило. Всi питання порядку денного розглянуті загальними зборами, 
прийнятi вiдповiднi рiшення. По першому питанню порядку денного ухва-
лили: Призначити Лічильну комісію в кількості 4 (чотирьох) осіб. Затверди-
ти регламент роботи загальних зборів. По другому питанню порядку денно-
го ухвалили: Затвердити звіт правління ПАТ «Бердянські жниварки» за 
підсумками фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Визнати робо-
ту правління в 2013 році задовільною. По третьому питанню порядку ден-
ного ухвалили: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2013 рік, визнати робо-
ту 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 задо-
вільною. По п'ятому питанню порядку денного ухвалили: Затвердити ре-
зультати 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 ден-
ного ухвалили: Припинити повноваження Наглядової ради в складі: Вален-
тиров Сергій Васильович - Голова Наглядової ради, Токін Максим Генаді-
йович - член Наглядової ради Товариства та Захарченко Ольга 
Миколаївна  – член Наглядової ради у зв’язкі зі спливом терміну повнова-
жень. Обрати Наглядову раду в повному складі, персонально: Валентиров 
Сергій Васильович, Токін Максим Геннадійович, Захарченко Ольга Микола-
ївна. Затвердити умови контракту на виконання обов’язків члена Наглядо-
вої ради ПАТ «Бердянські жниварки». Укласти контракти з членами Нагля-
дової 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 кре-
дитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або 
одержання будь-яких інших банківських продуктів в банківських, фінансо-
вих 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 (постачан-
ня), 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 вар-
тість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних пра-
вочинів 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 по-
передньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з 
усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товари-
ством 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 бан-
ківських продуктів в банківських, фінансових установах; передачі майна 
(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку; поруки (у тому числі майно-
ва порука) Товариства за виконання зобов’язань будь-якими третіми осо-
бами; договорів поставки (постачання), купівлі-продажу майна (в тому чис-
лі нерухомого майна), відступлення права вимоги та переведення боргу, 
оренди, та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сто-
рін, загальна сума яких не перевущує 150 млн. грн.; погоджувати/визначати 
перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, пере-
дачі в заставу/іпотеку, придбанню тощо; надавати згоду (уповноважувати) 
на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами орга-
нів 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, збільшен-
ня/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних 
валют.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів за ре-
зультатами звітного року не приймалось, дивiденди за результатами 
звiтного перiоду та попереднього перiодів не нараховувались та не випла-
чувались

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента під-
приємства (тис. грн)

Найменування показника
Період

звітний попере-
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 
(грн)

2,029 0,14

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

2,029 0,14

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12471184 12471184
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне това-
риство «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 загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: ksu-17.prat.ua

ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕмЕНЧУцЬКЕ СПЕціАлізОВАНЕ УПРАВліННя № 17»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публічне акціонерне товариство 
«Бориспільське хлібоприймальне 
підприємство»; 20581766; 09600, 
Київська, Рокитнянський р-н, смт.  Ро-
китне, вул. Вокзальна, буд. 222; 
(04595)  7-19-20, 7-19-73

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

20.04.2015

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

borysphpp.zvitat.com.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. 
І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Міжнародний інститут аудиту», 
21512649

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 проводи-
лись за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозиції по питанням по-
рядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціоне-
рів не надходило. 
Питання, що розглядались на позачергових загальних зборах 24.12.2014р.: 
1.  Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічиль-
ної 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 за-
твердження кількісного складу та обрання Лічильної комісії); 2. Обрання Голови 
та секретаря загальних зборів акціонерів (вирішили обрати Головою зборів Алі-
фірову 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» (ви-
рішили затвердити договір); 4. Про затвердження договору про покладення 
боржником виконання обов’язку на іншу особу за договором про відкриття кре-
дитної 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. За-
твердження 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 голо-
сування 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 секрета-
ря загальних зборів акціонерів (вирішили обрати Головою зборів Овчаренка 
Володимира Ілліча, Секретарем зборів Апонюк Марину Петрівну; доручити Ре-
єстраційній комісії здійснити підрахунок голосів за питанням обрання Голови та 
Секретаря зборів); 3. Звіт Правління про діяльність Товариства у 2013 році (ви-
рішили 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 пере-
вірки діяльності Товариства у 2013 році); 6. Затвердження річного звіту та ба-
лансу Товариства за 2013 рік (вирішили затвердити річний звіт та баланс Това-
риства за 2013 рік); 

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків та 
порядку виплати дивідендів (вирішили не виплачувати дивіденди, отрима-
ний прибуток направити на розвиток Товариства); 8. Внесення змін та до-
повнень до Статуту Товариства (вирішили внести зміни до Статуту Това-
риства 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 реєстрацій-
ній службі, надавши право залучати до реєстрації третіх осіб на власний 
розсуд); 9. Затвердження внутрішніх положень Товариства (вирішили за-
твердити в новій редакції Положення «Про загальні збори акціонерів», 
«Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію» та «Про Правління»; вста-
новити, що нові редакції Положень набирають чинності з моменту реє-
страції нової редакції Статуту); 10. Затвердження раніше вчинених Това-
риством 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 да-
них правочинів Наглядовою радою Товариства); 12. Надання повноважень 
виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчинен-
ням Товариством значних правочинів (вирішили надати право вчиняти 
схвалені під час розгляду питання одинадцятого порядку денного право-
чини 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 під-
ставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодав-
ством 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 попере-

днього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (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 
(грн.)

(0,72) 0,010

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

(0,72) 0,010

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 20261936 20261936
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

- -

ПУбліЧНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «бОРИСПілЬСЬКЕ ХлібОПРИЙмАлЬНЕ ПіДПРИЄмСТВО»

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-

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.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «фАбРИКА мРIя»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РіЧНА іНфОРмАція 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТЕХНО-
СИСТЕмА» , 32918722, 
вул.  Нижній Вал, буд. 37, кв.53, 
м.  Київ, Подільський, 04071, Україна, 
(044)425 62 61

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

21.04.2015 р.

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

www.technosystema.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора – фізичної особи - під-
приємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

Приватне підприємство «Аудитор-
ська фірма «СЕРВІС-АУДИТ», 
32205930

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
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 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

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 да-
них фізичною особою не надано). Володіє 51,5152% акцій у статутному 
капіталі емітента. Перебував на посаді з 28.11.2011 р. Непогашеної суди-
мості 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 (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано). Володіє 
часткою 0.000% акцій у статутному капіталі емітента. Непогашеної суди-
мості 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 
ПРИВАТНОГО АКціОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ПРОмИСлОВА КОмПАНія «УКРцЕмЕНТ»
зА 2014 РіК

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

Приватне акціонерне товариство Промисло-
ва компанія »Укрцемент», код 21235486, 
64205, Харківська область, м. Балаклія, 
вул.  Геологічна, 12, (05749) 2-30-36

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

21.04.2015

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

smida.gov.ua

Голова Ради директорів
Рядинський м.П.

 Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "НОВОКАХОВСЬКИЙ 
зАВОД СИлIКАТНОЇ цЕГлИ", 
05520359Херсонська , немає, 74900, м. Нова 
Каховка, Iндустрiальна,13 0554945132,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

17.04.2015

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

nk-tsegla.in.ua

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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «мОлОДIж-
НА мОДА», 04592760, 10014, 
м. Житомир Майдан Перемоги, 
буд.3, (0412) 474529, 474527

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

17 квітня 2015 року 

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

www.molodizhnamoda.ho.ua

Директор ____________Сметаніна л.л.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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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 ТОВАРИ-
СТВО «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: випис-

ка 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 використовуєть-

ся 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, ви-

даний 28.01.1997р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві) , член на-
глядової ради, перебував на посаді з 19.04.2013 року до 17.04.2015. Част-
ка, 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, ви-
даний 09.07.1996р.Нижньодніпровським РВ ДМУ МВД України у Дніпропе-
тровській області. член наглядової ради, перебував на посаді з 19.04.2013 
року до 17.04.2015 року. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітен-
та – 0%, підставою звільнення є неможливість представляти інтереси акці-
онерів 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 воло-
діє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є необхідність 
переобрання та протокол загальних зборів № 17 від 17.04.2015 року, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. Обрано (призначено): Шидлик Тарас Зіновійович – не володіє акція-
ми 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 Мос-
ковським РУГУ України в м.Києві 16 лютого 1996 року), член наглядової 

ради , термін повноважень три роки до 17.04.2018 року, протягом діяльнос-
ті обіймав посади: ТОВ «Старлайт Медіа», фінансовий директор (основне), 
ТОВ «Старлайт Діджитал», директор (за сумісництвом). Частка, якою воло-
діє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою призначення є протокол 
загальних зборів № 17 від 17.04.2015 року, непогашеної судимості за ко-
рисливі 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 наглядо-
вої ради , термін повноважень три роки до 17.04.2018 року, протягом ді-
яльності обіймала посади: ТОВ Старлайт Медіа податковий аудитор,АК 
Гросмейстер аудитор, Нафтабудсервіс головний бухгалтер. Частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою призначення є про-
токол 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, протя-
гом діяльності обіймла посади: ПАТ КБ «Приват Банк«- юрисконсульт, 
ДП  «Телерадіокомпанія «Стерх « - юрисконсульт . Частка, якою володіє в 
статутному капіталі емітента – 0%, підставою призначення є протокол за-
гальних зборів № 17 від 17.04.2015 року, непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься 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) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТВАРИСТВО 
«НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР», 
30755884Дніпропетровська , немає, 53201, 
мiсто Нiкополь, проспект Трубникiв, будинок 
56 (05662) 4-29-22,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

20.04.2015.

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

nikopol-nmc.com.ua

ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НіКОПОлЬСЬКИЙ мЕДіА-цЕНТР»»

«Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "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 викорис-
товується 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 То-
вариства -2,1 %; 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 - Вiтика Олега Богдановича (фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних),пiдстава-п.п.18 п. 9.2.5 ста-
туту Товариства;частка,якою володiє в статутному капiталi Товари-
ства  -1,0  %; обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб 
емiтента -повноваження припиняються в зв'язку iз закiнченням строку об-
рання вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 
24.04.2014р.);не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини, 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 ста-
туту 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 зло-
чини, на посадi перебувала з 25.04.2014р. 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Горнозбагачувальна фабрика «Краснолуцька» 

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГОРНОзбАГАЧУВАлЬНА фАбРИКА “КРАСНОлУцЬКА”
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(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 Това-
риства 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 персонально-
му 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., об-
рано 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 персо-
нальному складi посадових осiб - формування органу управлiння Товари-
ством. Частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства в розмiрi 
2,1  %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi- 199815 шт.По-
сади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв – директор, заступ-
ник 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; пiдстава- 
п.п 17 п. 9.2.5 статуту Товариства;обгрунтування змiн у персональному 
складi посадових осiб - формування органу управлiння Товариством. Част-
ка, 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, ге-
неральний директор, фiнансовий директор. Посадова особа не має непо-
гашеної 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; пiдстава- 
п.п 17 п. 9.2.5 статуту Товариства;обгрунтування змiн у персональному 
складi посадових осiб - формування органу управлiння Товариством. Част-
ка, 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, началь-
ник 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., об-
рано 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 персональ-
ному 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.Лю-
теранська, буд. 8-А) з 18.04.2015 р., обрано на строк один рiк або до обран-
ня 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 ста-
тутному 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),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 об-
рання 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 осо-
ба 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 при-
пиняються 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 припи-
няються в зв'язку iз закiнченням строку обрання вiдповiдно до рiшення за-
гальних 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 То-
вариством. Частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства в розмiрi 
2 %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi- 190300 шт.Поса-
ди, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв– секретар судового 
засiдання, кредитний iнспектор, менеджер . Посадова особа не має непо-
гашеної 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; 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 1,0 %. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi- 95150 шт.Посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв–комерцiйний директор. Посадова особа не має не-
погашеної 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., об-
рано 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 персо-
нальному складi посадових осiб - формування органу управлiння Товари-
ством.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, голо-
вний 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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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, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ФОНДОВI ТЕХНОЛОГIЇ 
УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 32980628, 
місцезнаходження: 03680, м.Київ, 
вул. Червоноармiйська, буд. 57/3, 
міжміський код та телефон емітента: 
044 206 01 41

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

 17.04.2015 р.

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

http://stocktechnology.com.ua/ 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. 
аудитора - фізичної особи - під-
приємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

ТОВ «Аудиторська фiрма «Iмона – 
Аудит», код ЄДРПОУ 23500277 

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне 
товариство). Зазначається 
інформація про проведення або 
непроведення загальних чергових 
та позачергових зборів та у разі їх 
непроведення вказуються 
причини, також зазначається 
перелік питань, що розглядалися 
на загальних зборах, особи, що 
подавали пропозиції до переліку 
питань порядку денного, у разі 
проведення позачергових зборів 
зазначаються особа, що ініціюва-
ла проведення загальних зборів, 
результати розгляду питань 
порядку денного. У разі якщо 
загальні збори не відбулися, 
вказуються причини

1. Дата проведення Позачергових 
Загальних зборів акціонерів – 
19.03.2014 р. Розглядались та 
затвердились Рiшенням одноособо-
вого власника цiнних паперiв 
Товариства наступнi питання: 
1.Збiльшити розмiр статутного 
капiталу ПАТ «ФОНДОВI ТЕХНОЛОГIЇ 
УКРАЇНИ» шляхом публiчного 
розмiщення додаткових акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi за рахунок 
додаткових внескiв. Таким чином, 
здiйснити додаткову емiсiю акцiй 
Товариства шляхом публiчного 
розмiщення у кiлькостi 75 419 800 
(сiмдесят п’ять мiльйонiв чотириста 
дев’ятнадцять тисяч вiсiмсот) штук, 
загальною номiнальною вартiстю 
75 419 800 (сiмдесят п’ять мiльйонiв 
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 андеррай-
тера;
- 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;

- 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 одноособо-
вого 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– Ге-
нерального 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 укладати-
меться з нею (додається). Розмiр 
винагороди встановлювати на 
чергових Загальних зборах 
акцiонерiв кожного року. Уповнова-
жити 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 «ЛIКО-
ХОЛДIНГ» 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 купiвлi-
продажу iменних простих акцiй 
ПАТ «ФОРАМЕН» на суму 
до 300 млн. грн.; договори купiвлi-
продажу iменних простих акцiй 
ПАТ «ТД «АЗIЯ ПЛЮС» на суму до 
300 млн. грн.;

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “фОНДОВI ТЕХНОлОГIЇ УКРАЇНИ”
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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 юридич-
них 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 емі-
тента

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн)

Найменування показника
Період

Звітний 
2014

Попередній 
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 
просту акцію (грн)

19,40226 15,23676

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 30 284 049 14 580 200
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

 0 0 

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду

0  0

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься 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)

 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. загальні відомості:

1.1.Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

1.2. Код ЄДРПОУ 30664834
1.3. Місцезнаходження: 09114, м. Біла Церква вул. Петра Запорож-

ця,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 розді-

лу  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 АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕН-
ТРАЛЬ» від 16.04.2015року Загальними зборами акціонерів ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (далі по тексту - Товариство) було при-
йнято наступне рішення:

-припинення повноважень Почапського Олексія Пантелійовича 
(паспорт серія СК №861875 виданий міським відділом №1 Білоцерків-
ського 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 се-
рія 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 чле-
на 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 Това-
риства 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 част-
кою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

3.Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

3.2. Директор Кривенко Василь Васильович

ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«білОцЕРКіВСЬКА ТЕПлОЕлЕКТРОцЕНТРАлЬ»
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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, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"ЛIКО-КАПIТАЛ", код ЄДРПОУ 
35643892, місцезнаходження: 03150, 
мiсто Київ, Червоноармiйська, 88, 
міжміський код та телефон емітента: 
(044) 206-01-41 

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

 17.04.2015 р.

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

http://liko-capital.com.ua/ 

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. 
І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності

ТОВ «Аудиторська фiрма «Iмона – 
Аудит», код ЄДРПОУ 23500277 

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне 
товариство). Зазначається 
інформація про проведення або 
непроведення загальних 
чергових та позачергових зборів 
та у разі їх непроведення 
вказуються причини, також 
зазначається перелік питань, що 
розглядалися на загальних 
зборах, особи, що подавали 
пропозиції до переліку питань 
порядку денного, у разі прове-
дення позачергових зборів 
зазначаються особа, що 
ініціювала проведення загальних 
зборів, результати розгляду 
питань порядку денного. У разі 
якщо загальні збори не відбули-
ся, вказуються причини

Дата проведення Загальних зборів акці-
онерів – 30.04.2014 р. Перелiк питань, 
що розглядались на Загальних зборах 
акцiонерiв:1.Обрання лiчильної комiсiї. 
2.Звiт Виконавчого органу про роботу 
Товариства у 2013 роцi. Затвердження 
звiтiв та висновкiв Виконавчого органу. 
Затвердження результатiв дiяльностi 
Товариства за звiтний перiод; 3.Звiт На-
глядової ради про роботу Товариства у 
2013 роцi. Затвердження звiтiв та 
висновкiв Наглядової ради. 4.Звiт 
Ревiзора про роботу Товариства у 2013 
роцi. Затвердження звiтiв та висновкiв 
Ревiзора; 5.Затвердження рiчного звiту 
за 2013 рiк та розподiл прибутку, термiн 
та порядок виплати дивiдендiв (порядку 
покриття збиткiв). 6.Прийняття рiшення 
про припинення повноважень членiв на-
глядової ради.  7.Обрання членiв нагля-
дової ради, затвердження умов трудо-
вих контрактiв, що укладатимуться з 
ними, встановлення розмiру їх винаго-
роди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання контрактiв з члена-
ми наглядової ради

8.Попереднє ухвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятись про-
тягом наступного року.
Пропозицiї до перелiку питань не нада-
вались. Загальні збори ініціювала На-
глядова 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 підпри-

ємства (тис. грн)
Найменування показника Період

Звітний 
2014

Попере-
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 
збиток)

 519 909 1 047 408 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  7  3
Поточні зобов'язання і забезпечення  5 191 13 452 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

 -291,43591 407,98177

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

 -291,43591 407,98177

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  1 810 000 1 810 000 
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

 0 0 

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0 

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

0  0

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься 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)

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “лIКО-КАПIТАл”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"НОРД"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

13533086

3. Місцезнаходження емітента 84322 Донецька обл.., м. Крама-
торськ вул. Шкiльна, 117

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044)-221-85-24

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

korona@.nord.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://nord.ua/index.php?route=nord/
extra/company5/pat_nord

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. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi, 7 мiсяцiв. Рiшення прийнято загаль-
ними 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. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом 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 но-
мер 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 но-
мер 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. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015. 

Член ревiзiйної комiсiї Толсторожих Валентина Володимирiвна (пас-
порт: серiя ВК номер 649590 виданий Ленiнським РВУМВС України в м.  До-
нецьку 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 за-
гальними 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. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом 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 но-
мер 470985 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 
24.10.2000) звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом 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 но-
мер 207270 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 
12.01.1998) звiльнено 17.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом 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 пере-
бувала 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. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi, 5 мiсяцiв. Рiшення прийнято загаль-
ними 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. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi, 5 мiсяцiв. Рiшення прийнято загаль-
ними 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. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який призначено особу 1 рiк згiдно статуту. Попереднi посади, на яких пере-
бувала особа: з 19.02.2007 р. по 05.10.2014 р. зам.головного iнженера-
директор «ММЗ»; з 06.10.2014 р. по теперешнiй час генеральний директор-
голова правлiння ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято загальними зборами 
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015. 

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НОРД”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №76, 22 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

12

Член правлiння Мельниченко Василь Андрiйович (паспорт: серiя ВВ но-
мер 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 призна-
чено 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. Непо-
гашеної 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» iнженер-
технолог; з 27.09.2011 р. по 30.11.2013 р. ПАТ «УкрНДIПобутмаш» гол. тех-
нолог; з 01.12.2013 р. ПАТ «НОРД» гол. технолог.. Рiшення прийнято загаль-
ними 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.) призна-
чено 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. виробни-
цтва; з 01.08.2012 р.- директор виробництва № 21; з 25.04.2013 р. -началь-
ник 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 призна-
чено особу 1 рiк згiдно статуту. Попереднi посади, на яких перебувала осо-
ба: 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 но-
мер 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 при-
йнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015.

Член правлiння Тумаков Анатолiй Миколайович (паспорт: серiя ВА но-
мер 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 те-
перешнього часу директор ТОВ «ДЗГ та ЕБА». Рiшення прийнято загальни-
ми 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 обираєть-
ся 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 гене-
рального 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) при-
значено 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». 

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 обираєть-
ся 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 пе-
ребувала 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. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обирається особа 1 рiк згiдно статуту. Рiшення прийнято загальними збора-
ми акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015. Попереднi посади, на яких перебу-
вала 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. Непо-
гашеної 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. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обирається особа 1 рiк згiдно статуту. Рiшення прийнято загальними збора-
ми акцiонерiв ПАТ «НОРД» 17.04.2015. Попереднi посади, на яких перебу-
вала 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) при-
значено 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 но-
мер 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 обираєть-
ся 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 призна-
чено 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. Непо-
гашеної 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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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 призначаєть-
ся 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 за-
гальними 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 Правлiння-
Генеральний директор ___________ Поправко Олександр Миколайович

М.П.

Річна інформація емітента - ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДОСліДНИЙ зАВОД зВАРюВАлЬ-

НОГО УСТАТКУВАННя іНСТИТУТУ ЕлЕКТРОзВАРю-
ВАННя ім. Є.О. ПАТОНА»

1. загальні відомості
Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«Дослідний завод зварювального 
устаткування інституту електрозварю-
вання 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 
емітента

05417733

Міжміський код, телефон та факс (044) 529 27 23
Електронна поштова адреса 
емітента

paton@emitent.net.ua 

Серія і номер свідоцтва про 
державну реєстрацію емітента

ААБ № 386860 

Дата видачі свідоцтва про 
державну реєстрацію

19 червня 2002 року

Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://paton.ua

Розмір статутного капіталу 
емітента

15 650 064 гривень

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

(тис.грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
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 
просту акцію (грн.)

0.003960 0.003960

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 15650064 15650064
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них 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

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 номі-
нальна вартість – 15 650 064.00 гривень, найменування органу, що зареє-
стрував 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, роз-
ширення 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 ви-
користовуватись для покриття збиткiв.

5. інформація щодо аудиторського висновку
Аудитор: товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна група 

аудиторів»; свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяль-
ності №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 папе-
рів та фондового ринку – П000167, реєстраційний номер №167 від 
03.09.2013р., строк дії з 03.09.2013р. по 04.09.2018р.; аудитор, що прово-
дить аудиторську перевірку – Іванченко Ольга Сергіївна, сертифікат ауди-
тора А 005016., місцезнаходження: м.Київ, вул. Артема,58/2в, оф.27, елек-
трона адреса: o_ivanchenko@bk.ru, тел./факс: 5012441. 

Аудиторський висновок: Керівництву Приватного акціонерного товари-
ства «Дослідний завод зварювального устаткування 

інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» Ми провели аудиторську 
перевірку балансу, що додається, станом на 31 грудня 2014р., а також зві-
тів 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». Відповідаль-
ність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал компанії. Ми не-
семо відповідальність за висловлення думки щодо них на підставі аудитор-
ської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними 
стандартами аудиту. Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснюва-
ти аудиторську перевірку, щоб одержати обґрунтовану впевненість, що фі-
нансові 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 за-
стосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвий вплив обліко-
вих оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювання на-
дання 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 «Дослід-
ний завод зварювального устаткування інституту електрозварювання 
ім.  Є.О. Патона» станом на 31 грудня 2014р. та відповідає вимогам чинно-
го законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Укра-
їні, принципам облікової політики підприємства, стандартам бухгалтер-
ського 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 інфор-
мації 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 інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публічне акціонерне товариство «Полтава-
банк», 09807595,
Полтавська обл., Октябрський р-н, 36020, 
м.  Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, 
0532227863

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній бази даних Комісії

17.04.2015 року

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

www.poltavabank.com

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора – 
фізичної особи –підпри-
ємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності

Аудиторська фірма Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Фінком-аудит», 23164098

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, 
якщо емітент – акціонер-
не товариство).

1. Чергові загальні збори акцiонерiв 
ПАТ  "Полтава-банк" відбулись 10 квітня 
2014  року (Протокол № 1 від 10.04.2014 р.) 
Вид загальних зборів - чергові. Мiсце 
проведення - 36020, м. Полтава, 

вул. Паризької Комуни, 40-а. Кворум зборів 96,0116 %. Порядок денний чер-
гових загальних зборів акціонерів був затверджений наглядовою радою 
Банку (протокол № 5 від 24.02.2014 р.). Питання порядку денного: 1. Об-
рання 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 Бан-
ку в 2013 роцi та основнi напрями дiяльностi Банку на 2014 рiк затвердити. 
3. Звiт наглядової ради затвердити. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї Банку затверди-
ти. 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 грошо-
вих коштiв за непрямим методом; звiт про змiни у власному капiталi (Звiт 
про власний капiтал); примiтки до звiтiв). 2. Затвердити заходи за результа-
тами 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 
звітного періоду

за результатами 
періоду, що 

передував звітному
за простими 

акціями
за 

привіле-
йованими 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

11839800,000 5 000,000 0,000 5000,000

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0,0168 0,020 0,000 0,020

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0,000 0,000 0,000 3427,490

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на отри-
мання дивідендів

24.03.2015 31.01.2015 31.01.2014

Дата виплати 
дивідендів

26.03.2015 26.03.2015 21.04.2014

Опис Згiдно Статуту Банку розмiр дивiдендiв за простими акцiями визна-
чається 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.

Для кожної виплати дивiдендiв наглядова рада Банку встановлює дату скла-
дання 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 пере-
дувати 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 про-
стими 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 ви-
плати 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 шля-
хом 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 виплачують-
ся 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 спла-
чених дивiдендiв за 2013 рiк на одну привiлейовану акцiю - 0,01 грн. За звiтний 
2014 рiк згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Полтава-
банк", 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 про-
сту акцiю - 0,0168 грн. Згiдно Статуту Банку на виплату дивiдендiв за 2014 рiк 
за привiлейованими акцiями було направлено 5000 грн. 00 коп. Дата складан-
ня перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими 
акцiями за 2014 рiк - 31.01.2015 р. визначена наглядовою радою Банку (про-
токол № 2 вiд 17.01.2015 р.) Дата початку виплати дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями за 2014 рiк - 26.03.2015 р. та дата закiнчення ви-
плати 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.)

Найменування показника Період
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 
акцію (грн.)

0,05 0,04

Скоригований чистий прибуток/ (збиток) на 
одну просту акцію (грн.)

0,05 0,04

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)

ПУбліЧНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОлТАВА-бАНК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ 
ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАР
СЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 05786152
3. Місцезнаходження 65003, м. Одеса, вул. Чорномор-

ського 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 ЗА-
ВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 20 квiтня 2015 
року.Припинено з 20.04.2015 р. повноваження Голови Наглядової ради Пи-
вовар 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 Ва-
лентини 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 статут-
ному 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 ЗА-
ВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 20 квiтня 2015 
року. Припинено з 20.04.2015 р. повноваження члена Наглядової ради Хо-
рольської Тетяни Сергiївни (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. 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 збора-
ми 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 веден-
ня реєстрiв власникiв iменних ЦП.

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними збора-
ми акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ 
ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 20 квiтня 
2015 року. Обрано на посаду члена Наглядової ради Хому Олега Володи-
мировича (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 збора-
ми 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 За-
гальних 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)

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ОДЕСЬКИЙ зАВОД СIлЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО мАШИНОбУДУВАННя”

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПУбліЧНОГО АКціОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «мАРі-
УПОлЬСЬКА 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 шля-

хом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
2.Текст повідомлення

2.1.Дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом ліквіда-
ції: 20 квітня 2015 р.

2.2.Назва органу емітента, що прийняв це рішення: річні загальні збори 
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитер-
ська фабрика «Рошен».

2.3.Причини такого рішення: добровільне рішення акціонерів про при-
пинення Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитер-
ська 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»: 

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 762608 
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голо-
суючих акцій та 100% від кількості голосів акціонерів - власників голосую-
чих 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 во-
лодіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голо-
сами.

2.6.Інформація щодо кредиторів або їх відсутність: так, є в наявності 
кредитори.

2.7.Вартість чистих активів, сума зобов'язань й розмір власного капіта-
лу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським ви-
сновком (звітом), за рік, який передував даті ухвалення рішення про лікві-
дацію 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 міс-

тяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством України:

Голова ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «мКф «Ро-
шен» Широков О. м.
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Жи-
томирбудтранс», 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 загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015. 3. Адреса сторін-
ки 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 склика-
лись i не проводились в зв'язку з відсутністю грошових коштів на організа-
цію 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 підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів  611  654

Основні засоби (за залишковою вартістю)  603  635
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  4  17
Грошові кошти та їх еквіваленти  4  2
Власний капітал  578  618
Статутний капітал  227  227
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  351  391
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  15  15
Поточні зобов'язання і забеспечення  18  21
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

-0.044077  -0.045179

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

-0.044077  -0.045179

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 907485  907485
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- --

у відсотках від статутного 
капіталу 

-- --

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

-- --

Директор ____________ Каменський Андрiй Петрович

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«жИТОмИРбУДТРАНС»

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«бЕРДИЧIВСЬКЕ ПIДПРИЄмСТВО ОбЧИСлюВАлЬ-

НОЇ 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 обчис-
лювальної технiки та iнформатики», 13553812, 13303 Житомирська об-
ласть, 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 річ-
ну інформацію: www.bpoty.berdychiv.in.ua

Директор  Котов Василь Васильович

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 здійснюва-
ли 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 річ-

ну інформацію: www.ztenergo.ho.ua
Директор ___________ А.О. мороз

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 повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 17.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміще-
но регулярну річну інформацію www.projektor.ho.ua. 4. Найменування ауди-
торської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Наталія», код за 
ЄДРПОУ 33253896. 5. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збо-
ри акцiонерiв були проведені 17.04.2014 р. Перелік питань, що розглядали-
ся на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Прийняття 
рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. При-
йняття 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 Реві-
зійної комісії за 2013 рік. 6.Затвердження річного звіту за 2013 рік. 7.Визна-
чення порядку покриття збитків ПАТ «Прожектор» за звітний період та пла-
ну 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 догово-
рів. 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  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 
акцію (грн.) 

 -0.0048516  -0.0095238

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  117074600  117074600
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- --

у відсотках від статутного 
капіталу 

-- --

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

-- --

Генеральний директор ____________ Подзiрей Iван Iванович

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОжЕКТОР»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "зАВОД 
ОПОРяДжУВАлЬНИХ 
мАТЕРIАлIВ"

2. Код за ЄДРПОУ 24595245
3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, вул. Промислова, буд.7
4. Міжміський код, телефон та факс (044)528-02-00 (044) 528-02-38
5. Електронна поштова адреса mfk_reg@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

stockmarket.gov.ua/emitent

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
14 квiтня 2015 року Публiчне акцiонерне товариство «ЗАВОД ОПОРЯДЖУ-

ВАЛЬНИХ 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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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні 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 зАлізО-
бЕТОННИХ 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 Відо-
мості 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 су-
димостей 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 об-
ласті 26.11.1998 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 10.04.2012р.; непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- звільнено з посади члена Ревізійної комісії Галку Володимира Мико-
лайовича (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.; непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- звільнено з посади члена Ревізійної комісії Дубовик Марину Вікторів-
ну (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-

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 Сергі-
йовича (п-т НС 811105, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкась-
кої області 25.05.2000р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статут-
ному 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 Укра-
їна», Аудиторська фірма «КПМГ Україна»; непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена Наглядової ради Шаргунова Володими-
ра Ананьєвича (п-т МК 481822, виданий Київським РУГУ ХМУ УМВС Украї-
ни в Харківській області 30.05.1997 р.) за рішенням загальних зборів. Част-
кою 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 Клесів-
ського 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 рішен-
ням загальних зборів. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента; 
особу призначено строком на 5 років; до призначення займав наступні по-
сади 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 Пе-
трівну (п-т ТТ 233727 виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві 
31.07.2014р.) за рішенням загальних зборів. Не володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента; особу призначено строком на 5 років; до призна-
чення займала наступні посади член Ревізійної комісії ПАТ «Білоцерків-
ський завод ЗБК», бухгалтера ТОВ «СіАрЕйч Україна»; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Дубовик Марину Вікторів-
ну (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 за-
ймала наступні посади: член ревізійної комісії ПАТ «Білоцерківський завод 
ЗБК», головного бухгалтера ЗАТ «Порцелакiнвест»; члена ревізійної комісії 
ВАТ «Білоцерківський завод ЗБК»; головного бухгалтера ТОВ «СіАрЕйч Укра-
їна»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством.Голова Правління моргун Володимир федорович 
21.04.2015р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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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 акціонер-
ного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли 
рішення про призначення Широкова Олександра Михайловича (особа не на-
дала 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 припи-
нення) ПАТ «МКФ «Рошен» на період проведення процедури ліквідації ПАТ 
«МКФ «Рошен». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти ро-
ків: 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 акціонерно-
го товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рі-
шення 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 загаль-
ними 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». Част-
ка особи у статутному капіталі емітента складає 0,0031 %. Особу призначено 
членом Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен» на пе-
ріод 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 непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2.3. 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» при-
йняли рішення про призначення Клівцової Олени Василівни (особа не на-
дала 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 (ко-
місії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональ-
ному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціо-
нерів ПАТ «МКФ «Рошен». Особа не має частки у статутному капіталі 
емітента. Особу призначено членом Ліквідаційної комісії (комісії з припи-
нення) 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 непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини.

2.4. 20 квітня 2015р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли 
рішення про припинення повноважень Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «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 корпо-
рація «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 комі-
сії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональ-
ному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів 
ПАТ «МКФ «Рошен». Частка даної особи у статутному капіталі ПАТ «МКФ «Ро-
шен» складає 4,5313 %. Особа перебувала на займаній посаді з 04.03.2013р. 
Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв’язку з прийняттям рі-
шення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням ліквідацій-
ної 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 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 ка-
піталі емітента. Особа перебувала на займаній посаді з 08.02.2011р. Особа не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість даної осо-
би, повноваження якої припинено (у зв’язку з прийняттям рішення про ліквіда-
цію 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 акціо-
нерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» при-
йняли рішення про припинення повноважень Широкова Олександра Ми-
хайловича (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 при-
пинення) 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 да-
ної 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 акціо-
нерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» при-
йняли 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 за-
гальними 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 «Ро-
шен». Частка особи у статутному капіталі емітента складає 0,0031%. Осо-
ба перебувала на займаній посаді з 16.03.2010р. Особа не має непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи, 
повноваження якої припинено (у зв’язку з прийняттям рішення про ліквіда-
цію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (ко-
місії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен») нікого не призначено.

2.9. 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» при-
йняли рішення про припинення повноважень Рябцева В`ячеслава Геннаді-
йовича (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 «Ро-
шен». Особа не має частки у статутному капіталі емітента Особа перебува-
ла 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 «Ро-
шен» 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 акціо-
нерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» при-
йняли 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 за-
гальними 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 «Ро-
шен». Особа не має частки у статутному капіталі емітента Особа перебува-
ла 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 «Ро-
шен» 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 акціо-
нерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» при-
йняли 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 «Ро-
шен». Особа не має частки у статутному капіталі емітента Особа перебува-
ла 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 «Ро-
шен» 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 лік-
відаційної 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 емі-
тента Особа перебувала на займаній посаді з 04.03.2014  р. Особа не має непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи, повно-
важення якої припинено (у зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ 
«МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинен-
ня) 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 акціо-
нерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням лік-
відаційної 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 емі-
тента Особа перебувала на займаній посаді з 04.03.2014  р. Особа не має непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи, повно-
важення якої припинено (у зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ 
«МКФ «Рошен» та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинен-
ня) ПАТ «МКФ «Рошен») нікого не призначено.

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

тяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством України:

Голова ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «мКф «Ро-
шен» Широков О. м.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) 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 - Си-

рецька, 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 205 34 50 044 205 34 05

5. Електронна поштова адреса Pivchuk_T@kvazar.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.kvazar.com/index.
php?option=com_content&task=view
&id=180&Itemid=250

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припине-

но 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 припине-
но 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 припине-
но 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 припине-
но 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 персонально-
му 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 припине-
но повноваження Вострєйкiна Якова Яковича, члена Наглядової ради, пас-
порт 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 припине-
но 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 припине-
но 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, 

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 за-
гальних 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 за-
гальних 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 за-
гальних 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 пер-
сональному 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 по-
саду 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 персо-
нальному 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 по-
саду: д/н

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року припине-
но 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 припине-
но повноваження Омельчук Лариси Володимирiвни, члена Ревiзiйної 
комiсiї, паспорт серiя СН №214262 виданий Радянським РУ ГУ МВС Украї-
ни 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 припине-
но 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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становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена 
правлiння, в.о. Директора з маркетингу та продажу-начальник вiддiлу мар-
кетингу 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 непогаше-
на 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 За-
кону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть 

за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Про-
тягом 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 персо-
нальному 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. Про-
тягом 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)

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 "ТАСТГАРАНТIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 13915014
3. Місцезнаходження 65039, м.Одеса, вул.Транспорт-

на, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс 0482645577 0482645456
5. Електронна поштова адреса taco@tm.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.tast.com.ua

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 непо-
гашеної 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 Одесь-
кої залiзницi. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Но-
вопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, припинено пов-
новаження Ревiзора акцiонерного товариства Волкової Валентини Микола-
ївни, 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 не-
погашеної 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 Володими-
ровича, володiє 0,0404 % акцiй, перебував на посадi з 14.01.2013 року. По-
садова 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 нада-
ла 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 непога-
шеної 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 Олек-
сандр 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 пас-
портних 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 Сера-
фимович, акцiями не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 
5  рокiв - Помiчник начальника Одеської залiзницi. Посадова особа непо-
гашеної 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 Се-
рафимович, акцiями не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 
5 рокiв - Помiчник начальника Одеської залiзницi. Посадова особа непога-
шеної 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

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“СТРАХОВА КОмПАНIя “ТАСТ-ГАРАНТIя”
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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 
"ЮГЦЕМЕНТ", 
(код ЄДРПОУ 00293031), 57113, 
Миколаївська область, Миколаївський 
район, смт.Ольшанське, Промислова,9 
(0512) 59-45-01

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

20 квітня 2015 р.

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

http://smida.gov.ua/db/participant/00293031

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Ернст енд Янг 
Аудиторськi послуги» (код ЄДРПОУ 
33306921) 

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.  Оль-
шанське, 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 затверджен-
ня 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 затвер-
дження 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 затвер-
дження 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.

Результати голосування з питання 4 Порядку денного: «Про затвер-
дження 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 затвер-
дження 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 достроко-
ве 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 винагоро-
ди, а також обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства:

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “юГцЕмЕНТ”
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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 цивiльно-
правовi договори з обраними членами Ревiзiйної комiсiї вiд iменi 
Товариства.
6. інформація про дивіденди

за результатами 
звітнього періоду

за результатами 
періоду, що передував 

звітньому
за 

прости-
ми 

акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за привілейова-
ними акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіден-
ди на одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання пе-
реліку осіб, які ма-
ють право на отри-
мання 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.)

Найменування показника Період
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 
просту акцію (грн)

-170.92 -30.41

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1386092 1386092
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

0 0

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. 

Генеральний директор ПАТ «ЮГцемент» Петренко Федір Миколайович, 
20 квітня 2015 р.

ПЕЧАТКА 

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДСЬКЕ 

БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №5» (місцезнаходження - Кірово-
градська область, Кіровоградський район, с. Неопалимівка, вул. Шахтар-
ська 3) повідомляє вас, що 25 травня 2015 року о 10.00 годині за адре-
сою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Неопалимівка, 
вул. Шахтарська 3, конференц-зал (кім. №308), третій поверх, відбу-
дуться 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 адре-
сою: 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 пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства 
мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття 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: Кірово-
градська область, Кіровоградський район, с. Неопалимівка, вул. Шахтар-
ська 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, необхід-
ними 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 фінансово-

економічної діяльності Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами фінансово-

господарської діяльності у 2014 році. 
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн)

Найменування показника Період
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 
протягом періоду (шт.)

 0 0 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 0  0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

 17  19

Наглядова рада товариства

ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КіРОВОГРАДСЬКЕ бУДіВЕлЬНО-мОНТАжНЕ УПРАВліННя №5»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

і. загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

"Еліта"
2. Код за ЄДРПОУ 00310120
3. Місцезнаходження 16100, Чернігівська обл., Сосниць-

кий 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, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.elіta.bіz.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 Положення про 
розкриття інформації емітентами 
цінних паперів, затвердженого 
рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 
№  2826:

Зміна складу посадових осіб 
емітента

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 не-
погашеної 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, 

не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емі-
тента 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 емі-
тента 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 непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не воло-
діє. 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: еконо-
міст 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 не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не 
володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: юрискон-
сульт 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)

ПУбліЧНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕліТА”

Повідомлення 
про зміну складу посадових осіб емітента

I. загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «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 відкли-
кання 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 Ши-
люк 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 по-
садові злочини.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.

Голова правління  Проців з.С.

ПУбліЧНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «іВАНО-фРАНКіВСЬКИЙ АРмАТУРНИЙ зАВОД»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2014 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,

а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: 

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.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОСЕРВIС»

РіЧНА іНфОРмАція 
ПРИВАТНОГО АКцIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВО-
лИНСЬКА 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,

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

05.04.2015

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

-
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АВIА-
КОмПАНIя «ВIТА» , код за 
ЄДРПОУ 19037603, 01021, м. Київ, 
р-н Печерський, вул. Липська 12/5, 
офiс 2, тел. (044) 253 97 53

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2015р.

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

http://19037603.smida.gov.ua/

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 ТОВАРИ-
СТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА 
РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

2. Код за ЄДРПОУ 23702532
3. Місцезнаходження 09025, Київська обл., Сквирський 

район, с. Безпечна, вул. Ордаша,19
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 494-25-72 (044) 494-25-72

5. Електронна поштова адреса s.nekhomiazh@ukrcard.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.ukrcard.com.ua

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, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДА ЛЬНIСТЮ 
«IНТЕРБIЗНЕС IНВЕСТ» , 
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 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

21.04.2015

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

http://32047668.smida.gov.ua

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 за-
гальних зборах — 25.05.15 р.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу, представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно з 
чинним законодавством та документ, що посвідчує особу. З проектами до-
кументів 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 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Науково-виробниче пiдприємство 
«Iнтертек», 30238202, 61060 Харкiвська 
область фрунзенський м. Харкiв Проспект 
п’ятдесятирiччя СРСР, буд. 171, офiс 204, 
(057) 76-808-76

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

21.04.2015

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

www.intertek.com.ua
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ПУбліЧНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПіВДЕНСПЕцАТОмЕНЕРГОмОНТАж»

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 акціоне-
рів (протокол №1604/2015 від 16.04.2015р.) припинено з 16.04.2015р. 
повноваження Голови Ревізійної комісії Фетьківа Володимира Павлови-
ча (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 — рі-
шення 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 вида-
ний 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 акціо-
нерів. 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 Во-
лодимировича (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 ста-
тутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін — рішення за-
гальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа (протягом останніх 
п'яти років): начальник виробничо-технічного відділу АТ «Трест Житло-
буд-1». Працює на посаді: заступник голови правління з виробництва  — 
начальник виробничого відділу АТ «Трест-Житлобуд-1». Згідно з рішен-
ням 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. Київ-
ським МВРВХМУУМВС України в Харківській обл.). Особу призначено 
терміном на 3(три) роки. Особа пакетом акцій емітента не володіє, част-
ки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін — рішен-
ня 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 ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством. 2. Голова Правлiння ______ Гар-
маш О.О. М.П. 17.04.2015

ПУбліЧНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКіВСЬКА АВТОбАзА №2»

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 до-
датково 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 акціоне-
рів (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 збо-
рів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Перебувала на посаді протягом 8 років 5 місяців. Згідно з рішен-
ням Загальних зборів акціонерів (протокол №1504/2015 від 15.04.2015р.) 
припинено з 15.04.2015р. повноваження Члена Ревізійної комісії Фетькі-
ва Володимира Павловича (паспорт МК 918813 виданий 28.07.1998р. 
Київським РВХМУ УМВС України в Харківській обл.). Особа пакетом ак-
цій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. 
Обґрунтування змін — рішення загальних зборів акціонерів. Непогаше-
ної 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 поса-
ду 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 па-
кета акцій емітента, які належать особі — акції у кількості 1шт., що до-
рівнює 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.) об-
рано з 16.04.2015р. на посаду Член Ревізійної комісії Зубенко Анну Во-
лодимирівну (паспорт МТ 249451 виданий 07.09.2012р. Комінтернів-
ським 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 Головно-
го бухгалтера АТ «Трест Житлобуд-1». Раніше — бухгалтер АТ «Трест 
Житлобуд-1».

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством. 2. Голова Правлiння ______ Ше-
лест С.В. М.П. 17.04.2015

ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДжЕЙ Ті іНТЕРНЕШНл КОмПАНі УКРАЇНА»

РіЧНА іНфОРмАція 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

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

Приватне акціонерне товариство 
«Джей Ті Інтернешнл Компані 
Україна», 19345204, вул. Спаська, 
30а, м.Київ, 04070, 044-490-78-00

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2015

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

http://jti.pat.ua

РіЧНА іНфОРмАція 

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 інформа-
ційній базі даних Комісії

20.04.2015

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

01553899.infosite.com.ua



№76, 22 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

45

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОзбЕРіГАюЧА СЕРВіСНА КОмПАНія»
Приватне акціонерне товариство «Українська енергозберігаюча сервіс-

на 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 використову-

ється 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 паспорт-
них 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 по-
саді перебував 3 роки 3 місяці 17 днів, часткою в статутному капіталі това-
риства не володіє.

2. Арнаутової Людмили Анатоліївни — члена Наглядової ради 
ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них 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 по-
саді перебував 3 роки 3 місяці 17 днів, часткою в статутному капіталі това-
риства не володіє.

3. Григоровського Віталія Володимировича — члена Наглядової 
ради ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних 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 паспорт-
них 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 по-
саді перебував 3 роки 3 місяці 17 днів часткою в статутному капіталі това-
риства не володіє.

5. Колосової Вікторії Павлівни — члена Наглядової ради 
ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них 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 по-
саді перебував 3 роки 3 місяці 17 днів часткою в статутному капіталі това-
риства не володіє.

6. Шила Олега Михайловича — члена Наглядової ради ПрАТ «УкрЕС-
КО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згід-
но 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 перебу-
вав 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 паспорт-
них 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 по-
саді перебував 3 роки 3 місяці 17 днів часткою в статутному капіталі това-
риства не володіє.

8. Швень Анастасії Олександрівни — Голови Ревізійної комісії 
ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них 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 по-
саді перебувала 3 роки 5 місяців 6 днів, часткою в статутному капіталі то-
вариства не володіє.

9. Капленко Оксани Ігорівни — член комісії ПрАТ «УкрЕСКО». Посадо-
ва 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». По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до  
ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду було обрано 
рішенням загальних зборів акціонерів від 09.11.2011р. На посаді перебу-
вала 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 паспорт-
них 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 пас-
портних 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 державно-
го майна України. 

2. Асташева Євгена Вікторовича — членом Наглядової ради 
ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них 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: по-
саду начальника відділу контролінгу інвестиційних проектів Фонду держав-
ного майна України, з 2011р. заступник начальника відділу правонаступни-
цтва корпоративних прав держави Управління міждержавних майнових 
відносин та інвестиційної діяльності Фонду державного майна України.

3. Шила Олега Михайловича — членом Наглядової ради ПрАТ «УкрЕС-
КО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згід-
но 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 начальни-
ка відділу контролінгу інвестиційних проектів Фонду державного майна 
України, з 2011р. заступника начальника відділу правонаступництва корпо-
ративних 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 паспорт-
них 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 спеціа-
ліста Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяль-
ності Фонду державного майна України.

5. Швень Анастасію Олександрівну — членом Ревізійної комісії 
ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них 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-
саду 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 паспорт-
них 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 матеріаль-
ного 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 паспорт-
них 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-

ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОзбЕРіГАюЧА СЕРВіСНА КОмПАНія»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №76, 22 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

46

саду головного спеціаліста відділу створення спільних підприємств Фонду 
державного майна України.

8. Богатиря Василя Михайловича —  виконуючим обов’язки гене-
рального директора ПрАТ «УкрЕСКО». Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних да-
них». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк, на який призначено особу — до призначення гене-
рального 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 міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.

В.о. генерального директора
ПрАТ «УкрЕСКО»  В.м.богатир

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 ТОВАРИ-
СТВО «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 річ-
ну інформацію: www.financebank.com.ua

ІV. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра  — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: ТОВ «Аф «Актив-Аудит», 30785437

V. Інформація про загальні збори. Чергові загальні збори акціонерів від-
булися 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. Затвер-
дження регламенту роботи зборів. Регламент роботи загальних зборів за-
тверджено. 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 роз-
гляду 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 Ревізій-
ної комісії. Звіт Ревізійної комісії Банку за 2013 рік та висновок Ревізійної 
комісії щодо достовірності річної фінансової звітності Банку за 2013 рік за-
тверджено. 7. Затвердження річного звіту Банку за 2013 рік та заходів за 
результатами розгляду висновків аудиторської фірми. Результати річної фі-
нансової звітності Банку за 2013 рік затверджено та прийнято до уваги ви-
сновок зовнішнього аудитора — Аудиторської фірми у вигляді товариства з 
обмеженою відповідальністю «Актив-Аудит». 8. Затвердження порядку 
розподілу прибутку Банку за 2013 рік. Прийняте рішення: розподілити при-
буток 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) спряму-
вати 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 повнова-
жень Голови та членів Ревізійної комісії. Надійшла заява від члена Ревізій-
ної 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) 

члени. 11. Обрання членів Ревізійної комісії Банку. Вирішили обрати Реві-
зійну 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 — до-
говори з Головою та членами Ревізійної комісії не укладати та не обирати 
особу, яка уповноважена на підписання договорів з членами Ревізійної ко-
місії. 14. Прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій. За-
гальні збори вирішили — здійснити викуп простих іменних акцій ПАТ «ФІ-
НАНС 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 письмово-
го 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 од-
ного року з дати їх придбання. Рішення про продаж (реалізацію) викупле-
них банком власних акцій приймається Наглядовою радою. Уповноважити 
Наглядову раду при прийнятті рішення про продаж (реалізацію) викупле-
них банком власних акцій встановити спосіб, порядок та умови реалізації 
ПАТ «ФIНАНС БАНК» власних акцій. Пропозицій до переліку питань поряд-
ку 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 
акцію (грн.)

0,03 0,05

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію (грн.)

0,03 0,05
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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 За-
гальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «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 почина-

ється з наступного робочого дня після опублікування в офіційному 
друкованому органі цієї Інформації та три ває 61 (шістдесят один) ка-
лендарний 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 кредито ра таких вимог, належно оформ-
лених відповідно до чинного законодавства. 

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвер-
дженню 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, Ліквіда-
ційна комісія надсилає такому креди тору 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

ПАЙОВИЙ зАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИфіКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ іНВЕСТИціЙНИЙ фОНД 
«ВЕНЧУРНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ фОНД»
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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 «За-
поріжавтотранс», 03116795, вул. Свердлова, б.30, м. Запорiжжя, Жовтне-
вий, 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 проведе-
ний 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: затвердже-
но 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 прий няли 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 ува-
ги 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 при-
бутку Товариства за 2013 рік.

8. Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової 
ради та Ревізійної комісії. Вирішили: прийнято рішення про припинення по-
вноважень 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 ко-
місії 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 під-
писання таких договорів. Вирішили: затверджено умови договорів, що 
укладатимуться з посадовими особами органів Товариства, та обрано осо-
бу, 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 про-
водились.

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 
(грн)

0.35 0.32

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.35 0.32

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3879200 3879200
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПУбліЧНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «зАПОРіжАВТОТРАНС»

Річна інформація емітента цінних паперів 
і. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента. Приватне акцiонерне товари-
ство «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 загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2015р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://molokozavod.ucoz.ru

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «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 пи-
тань порядку проведення зборів. Обрано лічильну комісію, прийнято рі-
шення 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. Затвер-
джені основні напрями діяльності товариства на 2014 рік. 

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік, прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийнято до відома 
звіт Наглядової ради за 2013 рік, роботу Наглядової ради визнано задо-
вільною.

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 Ревізо-
ра 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 нарахо-
вувати та не сплачувати.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 
ради товариства у зв’язку із закінченням терміну їх повноважень. Прийня-
то рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товари-
ства 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 цивіль-
но — правових договорів з членами наглядової ради. Обрано членів На-
глядової ради, затверджені умови цивільно — правових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Обрано дирек-
тора товариства особою, яка уповноважується на підписання цих дого-
ворів.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора у зв’язку 
з закінченням терміну його повноважень, обрання ревізора, затверджен-
ня умов цивільно — правового договору, що укладатиметься з ним, вста-
новлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно — правового договору з ревізором. Прийнято рі-
шення про припинення повноважень ревізора у зв’язку з закінченням тер-
міну 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. 

ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОмИКОлАЇВСЬКИЙ мОлОКОзАВОД»
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6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попередньо-
го 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

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2828 2803
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1450 1241
Поточні зобов’язання і забезпечення 1988 1810
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,14 1,13

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0,14 0,13

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 174040 174040
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

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 загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015 р.. 3. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію  
www.polisianka.ho.ua. 4. Найменування аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фір-
ма «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 роз-
гляду. 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.Затвер-
дження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з головою i 
членами Наглядової ради, головою i членами Ревiзiйної комiсiї, встанов-
лення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання вищевказаних договорiв. Особи, що подавали пропозиції до пе-

реліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядали-
ся на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішення. 6. Інформація про 
дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо ви-
плати 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 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 
просту акцію, грн.

 --  -0.03044

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 директор ____________ Писаренко Валентина 
Володимирiвна

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. Ново-

пирогівська, 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 загаль-

них 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. Но-
вопирогівська, 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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕНРАН», 
01198760, вул. О.Довженка, 
буд.14/1, м. Київ, Шевченківський 
р-н, 03057, (044)450-12-16

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії.

17.04.2015р.

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

WWW.ENRAN.UA

ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНРАН»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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 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 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Спецтех-
скло А», 36934182, 85110 Донецька область 
д/н м.Костянтинiвка вул.Шмiдта, буд.20, 
(06272) 2-13-24

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у загально-
доступній інформацій-
ній базі даних Комісії

 21.04.2015 

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

www.spectehsteklo.pat.ua

4. Найменування, код 
за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (П. І. Б. 
аудитора — фізичної 
особи — підприємця), 
якою проведений аудит 
фінансової звітності

ТОВАРИСТВО з ОбмЕжЕНОю ВіДПОВіДАлЬ-
НіСТю «АУДИТОРСКАя КОмПАНія 
«ПАРТНЕР-АУДИТ», 35319183

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у 
випадку, якщо 
емітент — акціонерне 
товариство)

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
27.03.2014
ПОРяДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку прове-
дення загальних зборiв, а саме: обрання ро-
бочих органiв чергових загальних зборiв То-
вариства (голови та секретаря загальних 
зборiв, редакцiйної комiсiї), затвердження ре-
гламенту 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 То-
вариства 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 зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятися Това-
риством 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 това-
риства.
17.Про обрання голови Правлiння товари-
ства.
18.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї това-
риства.
19.затвердження умов цивiльно-правових 
або трудових договорiв,що укладатимуться з 
членами Наглядової ради.
Пропозицiй до перелiку питань порядку ден-
ного не надходило. 
По питанням порядку денного голосували та 
вирiшили: 
1. Для проведення пiдрахунку голосiв i 
пiдведення пiдсумкiв голосування по кожно-
му 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 Володи-
мира Григоровича, Секретаря — Перову лари-
су Iванiвну, редакцiйну комiсiю у складi: 
Скрипник Н.О., Чаус Н.Н., моспан Г.В. затвер-
дити 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 (прото-
кол вiд 15.04.2013 року) про надання згоди 
правлiнню товариства на пiдписання контракту 
з Вiдкритим акцiонерним товариством Воро-
нежське 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 Товари-
ства за 2013 рiк. 
9. затвердити основнi напрямки дiяльностi 
Товариства на 2014 рiк.
10. Дивiденди не нараховувати. Прибуток на-
правити на розвиток виробництва.
14. Попередньо схвалити значнi правочини, 
ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх пред-
метом, перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi 
активiв Товариства за даними рiчної фiнансової 
звiтностi товариства за 2013 рiк, якi можуть вчи-
нятися Товариством протягом перiоду з 
28.03.2014 року по 30.04.2015 року (включно) на-
ступного характеру: договори купiвлi-продажу, 
поставки, мiни рухомого майна, в тому числi 
продукцiї власного виробництва та/або 
продукцiї, необхiдної для виробництва, гранич-
ною сукупною вартiстю 70 000 000 грн.; догово-
ри пiдряду, ренти, оренди, позички, послуг, 
перевезення, транспортного експедирування, 
зберiгання, страхування, доручення, комiсiї, 
кредиту, застави, iпотеки, вiдкриття 
банкiвських рахункiв, депозитiв, комерцiйної 
концесiї, спiльної дiяльностi, енергопостачан-
ня, водопостачання, поставки, транспорту-
вання газу, виконання науково — дослiдних 
або дослiдно-конструкторських та 
технологiчних робiт граничною сукупною 
вартiстю 70 000 000 грн. та надати повнова-
ження 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 штат-
ного 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 Ва-
лентина Василiвна, лапiна Алла Вiкторiвна.

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕцТЕХСКлО А»
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19. з членами Наглядової ради Товариства 
укласти безоплатнi цивiльно-правовi догово-
ри, затвердити проекти представлених 
договорiв, повноваження щодо пiдписання 
договорiв з членами Наглядової ради поклас-
ти на Голову правлiння Товариства. 
Додаткових питань та пропозицiй не посту-
пало.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 10.09.2014
ПОРяДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї, Голови та секре-
таря зборiв. Прийняття рiшень з питань по-
рядку проведення загальних зборiв.
2. Прийняття рiшення про змiну типу та найме-
нування Товариства.
3. Внесення змiн до Статуту шляхом викла-
дення його в новiй редакцiї.
4. Внесення змiн до внутрiшнiх положень То-
вариства шляхом викладення їх в новiй 
редакцiї.
5. Вiдкликання Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
7. Обрання голови Наглядової ради Товари-
ства.
8. Вiдкликання Правлiння Товариства.
9. Обрання виконавчого органу Товариства.
10. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Обрання Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Това-
риства
Пропозицiй до порядку денного та проектiв 
рiшень вiд акцiонерiв не надходило. 
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товари-
ства 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: Тимчен-
ко I.А., лапiна А.В., малахова м.В. ; обрати Го-
ловою зборiв Шевченка О.С., Секретарем 
зборiв: Перову л.I.; затвердити наступний по-
рядок 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 шля-
хом викладення в новiй редакцiї: Положення про

виконавчий орган Товариства, Положення про 
Наглядову раду Товариства, Положення про 
Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства та По-
ложення про загальнi збори Товариства. 
5. Вiдкликати Наглядову раду Товариства у 
повному складi.
6. Обрати членами Наглядової ради Товари-
ства таких осiб: Шевченко Олег Степанович,
Волков Олександр борисович, Шевченко-
Катамадзе Анастасiя Олегiвна.
7.Обрати головою Наглядової ради Товари-
ства — Шевченка Олега Степановича. 
8. Вiдкликати правлiння Товариства у повно-
му 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

показника
період

звітний попередній
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 
просту акцію (грн.) 

 0.05623170  0.11953490

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  14707000  14707000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Директор ____________  Перова лариса Iванiвна

Публічне акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство 
№5»(05503355)

Річна інформація емітента
за 2014 рік

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
№5», 05503355, Новопечерський 
провулок, 5, м.Київ, Печерський, Київська 
область, 01042, Україна, (044) 528-11-52

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

29.04.2014

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

Товариство власної сторінки в мережі 
Інтернет не має.

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора — фізичної 
особи — підприємця), якою 
проведений аудит фінансової 
звітності

Приватний Підприємець (аудитор) 
Семененко Петро Федорович, 
1696504154

5. Інформація 
про загальні 
збори 

В звітному періоді керівництво товариства та спостереж-
на 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 
(грн)

0 0,48

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0,48

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2688124 2688124

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ  ЛИМАР В.П.

ПУбліЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄмСТВО №5»
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 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 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Шахто-
будмонтажне управлiння №1», 00180924, 
83023 Донецька область д/в м.Донецьк 
пр.Полеглих Комунарiв, б.188, 
(0622) 345-67-75

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

21.04.2015 

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

www.shsmu1.pat.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудито-
ра — фізичної особи — 
підприємця), якою 
проведений аудит 
фінансової звітності

Аудиторська фірма в формі товариства з 
обмеженою відповідальністю «Ніка-аудит», 
24647491

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, 
якщо емітент — акціонер-
не товариство)

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
24.04.2014
ПОРяДОК ДЕННИЙ зАГАлЬНИХ збОРIВ:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних 
зборiв Товариства.
2. звiт Директора про результати 
фiнансово — господарської дiяльностi Това-
риства 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 Товари-
ства за пiдсумками перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2013 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту та затвердження висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї. 
5. затвердження рiчного звiту Товариства за 
2013 рiк.
6. затвердження розподiлу прибутку (визна-
чення порядку покриття збиткiв) Товариства 
за 2013 рiк з урахуванням вимог, передбаче-
них законом. 
7. Про припинення повноважень членiв На-
глядової ради Товариства. 
8. Про обрання членiв Наглядової ради То-
вариства. 
9. Про затвердження умов цивiльно-
правових договорiв iз членами Наглядової 
ради Товариства i визначення особи, упо-
вноваженої на їх пiдписання вiд iменi Това-
риства. 
10. Прийняття рiшення про припинення по-
вноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства.
11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства.
12. Про затвердження умов договорiв iз чле-
нами Ревiзiйної комiсiї Товариства i визна-
чення особи, уповноваженої на їх пiдписання 
вiд iменi Товариства. 
13. Внесення змiн до Статуту Товариства.
14. Попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом не бiльш як одного року з 
дати прийняття такого рiшення.
По першому питанню прийнято рiшення: Об-
рати лiчильну комiсiю 
По другому питанню прийнято рiшення: за-
твердити звiт Директора про результати 
фiнансово — господарської дiяльностi Това-
риства за 2013 рiк.

По третьому питанню прийнято рiшення: за-
твердити 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 Това-
риства за 2013 рiк
По п’ятому питаню прийняториiшення: за-
твердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк..
По шостому питанню прийнято рiшення: за-
твердити розподiл чистого прибутку Товари-
ства 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: за-
твердити умови цивiльно-правових договорiв 
(типову форму договору), що укладатимуть-
ся з членами Наглядової ради Товариства. 
Встановити виконання обов’язкiв членом На-
глядової ради Товариства за цивiльно-
правовим договором на безоплатнiй основi. 
Уповноважити Директора Товариства уклас-
ти та пiдписати цiвiльно-правовi договори з 
членами Наглядової ради Товариства на за-
тверджених 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 укла-
датимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Това-
риства. Встановити виконання обов’язкiв чле-
ном Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
цивiльно-правовим договором на безоплатнiй 
основi. Уповноважити Директора Товариства 
укласти та пiдписати цiвiльно-правовi догово-
ри 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 Товари-
ством 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

показника
період

звітний попередній
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 
збиток) 

 -3993  -1643

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  16031  19885
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

-75.97883600 -46.56084660

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

-75.97883600 -46.56084660

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  37800  37800

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОбУДмОНТАжНЕ УПРАВлIННя №1»
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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, міжмісь-
кий код та телефон емітента 0412 374303. 2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комі-
сії 17.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію www.prodcentr.ho.ua. 4. Найменування ауди-
торської 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 15.04.2014 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії. 2.Обрання секретаря загаль-
них зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних 
зборів. 3.Затвердження звіту Директора про результати фінансово-
господарської 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-

Цінні папери 
власних випусків,
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

у відсотках від статутно-
го капіталу 

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

Директор ____________ Свiстунов Вiктор Васильович

 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 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Спецтех-
скло», 32743744, 85110 Донецька область д/н 
мiсто Костянтинiвка вул.Шмiдта, буд. 20, 
(06272) 2-13-24

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у загально-
доступній інформацій-
ній базі даних Комісії

21.04.2015 

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

www.aviaglass.pat.ua

4. Найменування, код 
за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (П. І. Б. 
аудитора — фізичної 
особи — підприємця), 
якою проведений аудит 
фінансової звітності

ТОВАРИСТВО з ОбмЕжЕНОю ВіДПОВіДАлЬ-
НіСТю «АУДИТОРСКАя КОмПАНія 
«ПАРТНЕР-АУДИТ», 35319183

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у 
випадку, якщо 
емітент — акціонерне 
товариство)

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
27.03.2014
ПОРяДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку прове-
дення загальних зборiв, а саме: обрання ро-
бочих органiв чергових загальних зборiв То-
вариства (голови та секретаря загальних 
зборiв, редакцiйної комiсiї), затвердження ре-
гламенту 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 То-
вариства 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 ден-
ного не надходило. 
По питанням порядку денного голосували та 
вирiшили: 
1. Для проведення пiдрахунку голосiв i 
пiдведення пiдсумкiв голосування по кожно-
му 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 Воло-
димира Григоровича, Секретаря — Перову ла-
рису 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 Товари-
ства за 2013 рiк. 
7. Дивiденди не нараховувати.
8. Обрати Головою правлiння Поливяного Во-
лодимира Григоровича.
Додаткових питань та пропозицiй не поступа-
ло. 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

показника
період

звітний попередній
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 
збиток) 

 719  9397

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  --  -- 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

-6302.106028  -- 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

-6302.106028  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  1377  1377
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Голова правлiння ____________  Перова лариса Iванiвна

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕцТЕХСКлО»

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОДцЕНТР»
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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 ро-
боти в 2013 році. 9.Затвердження договорів (правочинів), ринкова вар-
тість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової 
звітності. 10.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних пра-
вочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прий-
няття такого рішення. 11.Припинення повноважень голови і членів На-
глядової ради та Ревізора. 12.Обрання членів Наглядової ради.  
13.Обрання Ревізора. 14. Затвердження умов цивільно-правових догово-
рів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізо-
ром, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання вищевказаних договорів. Особи, що подавали 
пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх пи-
тань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рі-
шення. 6.Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-
днього 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  2439  2855

Основні засоби (за залишковою вартістю)  918  984
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  119  161
Сумарна дебіторська заборгованість  1297  1608
Грошові кошти та їх еквіваленти  105  102
Власний капітал  1543  1879
Статутний капітал  934  934
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 609  945

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  12
Поточні зобов’язання і забеспечення  896  964
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

-0.0730436  0.0018729

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

-0.0730436  0.0018729

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  3737492  3737492
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

 --  -- 

у відсотках від 
статутного капіталу 

 --  -- 

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

-- -- 

Директор ____________ Толоконнiкова Ганна Костянтинiвна

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 загальнодос-
тупній 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 обмеже-
ною відповідальністю «Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ 
33253896. 5.Інформація про загальні збори. В звiтному роцi чергові та по-
зачергові загальнi збори акціонерів не скликались i не проводились в 
зв'язку з відсутністю грошових коштів на організацію їх скликання та про-
цедурою ліквідації підприємства. 6. Інформація про дивіденди. За резуль-
татами 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  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 
збиток) 

 -1045  -1045

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  1683  1771
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.0275274  -0.1997038

Скоригований чистий збиток на одну просту 
акцію (грн.) 

 -0.0275274  -0.1997038

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  3850703  3850703
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- -- 

у відсотках від 
статутного капіталу 

-- -- 

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

-- -- 

Голова лiквiдацiйної комiсiї ____________ Пешко Вiталiй микола-
йович

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, місцезнахо-
дження 13500, Житомирська обл., смт. Попiльня, вул. Фрунзе, буд.119, 
міжміський код та телефон емітента 04137 2-54-85. 2. Дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії 17.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію www.popsort.ho.ua. 4.Найменування 
аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Товари-
ство 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 розгля-
далися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2.Обрання се-
кретаря 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 Товари-
ством в 2013 роцi. 6.Припинення повноважень голови i членiв Наглядової 
ради Товариства. 7.Припинення повноважень Ревiзора Товариства. 8.Об-
рання членiв Наглядової ради Товариства. 9.Обрання Ревiзора Товари-
ства. 10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладати-
муться з головою i членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання вищевказаних договорiв. Особи, що подавали пропозиції 
до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що роз-
глядалися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішення. 6. Ін-
формація 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

показника
період

звітний попередній
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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Річна інформація емітента  
цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
«Кременчуцька кондитерська 
фабрика «Рошен», 00382191 
Полтавська обл., Крюкiвський р-н, 
39600, м. Кременчук, вул. Жовтне-
ва б. 57 (0536) 74-22-39

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

21.04.2015

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

www.kkf.pl.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. 
аудитора — фізичної особи — під-
приємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

Приватне пiдприємство «Аудитор-
ська фiрма «Український технiчний 
союз», 23557679

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент — акціонерне товари-
ство)

15.04.2014 р. проведено чергові 
загальні збори.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелiк питань, що виносяться на голосування):
1.Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загаль-
них зборiв акцiонерiв.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних 
зборiв акцiонерiв.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту прове-
дення загальних зборiв акцiонерiв.
4.Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його у новiй редакцiї та про затвердження нової редакцiї Ста-
туту 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 Това-
риства за 2013 р. 
10.Визначення порядку розподiлу збиткiв за 2013 р., з урахуванням ви-
мог 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 кожно-
го питання порядку денного — до 40 хвилин. 
По четвертому питанню порядку денного вирiшили:
Не вносити змiни та доповнення до Статуту Товариства. Не затверджу-
вати нову редакцiю Статуту Товариства.

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 по-
вноваження) 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 випла-

ту дивiдендiв за результатами 
звiтного та попереднього рокiв за-
гальними зборами акцiонерiв не 
приймалися. Дивiденди протягом 
звiтного та попереднього рокiв не 
нараховувались i не виплачува-
лись

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
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 
(грн)

-0.52822 -0.26964

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.52822 -0.26964

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10228600 10228600
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КРЕмЕНЧУцЬКА КОНДИТЕРСЬКА фАбРИКА «РОШЕН»
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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 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Запоріжоблторггромадхарч», 
01550027, вул. Можайська, б.63, 
м. Запоріжжя, Запорiзька область, 
69032, (061) 224-05-98

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2015

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

zoto.pat.ua

РіЧНА іНфОРмАція

ПРИВАТНОГО АКцIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЕДЕлЬВIКА»

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Едельвiка», 20134458Волин-
ська , 43023, м.Луцьк, вул. Карби-
шева 2 0332 786040,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

20.04.2015

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

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», 30006829Во-
линська , 43023, м.Луцьк,  
вул. Карбишева 2 0332 786040,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

20.04.2015

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

-

РіЧНА іНфОРмАція

ПРИВАТНОГО АКцIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПАж-ХОлДIНГ»

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

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

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

20.04.2015

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

вiдсутня

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 Укра-
їни у Сумській обл. Посадова особа володіє часткою в статутному капіта-
лі в розмірі 8,2363%. Причина звільнення — закінчення терміну. На за-
значеній 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 Олек-
сандра 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 звіль-
нення — смерть. На зазначеній посаді перебував 16 місяців. Непогаше-
ної 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 Мико-
лайовича, паспорт серія У11-БП№627736, виданий 04.06.1993р . Шост-
кинським РВВС України в Сумській обл., посадова особа володіє часткою 
в статутному капіталі в розмірі 0,0679%. Причина звільнення переобран-
ня голови ревізійної комісії. На зазначеній посаді перебував 2 роки. Непо-
гашеної 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 пе-
реобрання 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 Вико-
навчий 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 ста-
тутному капіталі емітента ( у відсотках) 8,2363%, обраний на 5 років. По-
передні посади за останні 5 років генеральний директор ПАТ «Шосткин-
ське АТП 15962». Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. 

20.04.2015 року, протокол № 22 загальних зборів, призначено Голо-
вою Ревізійної комісії Бондаренко Михайла Григоровича, паспорт серія  
1У-ЕЛ№ 699108 виданий 12.06.1980р РВВС України, м. Н-Сіверський Чер-
нігівської обл., володіє часткою в статутному капіталі емітента ( у відсо-
тках) 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 Ре-
візійної комісії Дворецький Віктор Васильович , паспорт серія  
11-БП№654391 виданий 17.01.1978р. Шосткінським ВВС України, у Сум-
ській області, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0679%, 
обраний на 3 роки. Попередні посади за останні 5 років водій. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

20.04.2015р протокол №22 загальних зборів , призначено члена Реві-
зійної комісії Босенко Сергія Миколайовича, паспорт серія У11-БП№627736, 
виданий 04.06.1993р . Шосткинським РВВС України в Сумській обл., поса-
дова особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,0679%. Об-
раний на 3 роки. Попередні посади за останні 5 років — водій. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Генеральний директор ПАТ «Шосткинське АТП 15962» 
босенко м.С.

ПУбліЧНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПіДПРИЄмСТВО 15962» 
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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 

емітента
(05446) 2-30-80,

5 Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

22.04.2015 р.

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

sad.okhtyrka.net

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 

емітента
(05446) 2-33-55

5 Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

22.04.2015 р.

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

www.03062007.emitents.org

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Арх-Буд-
Iнвест", 34593207 Сумська , 
Сумський, 40021, м. Суми, Кiрова, 
154/2 (0542)79-10-59,

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

24.04.2015

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

http:/arhbud.emitents.org

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра — фізичної особи — підприємця), 
якою проведений аудит фінансової 
звітності

ТОВ "Аудиторська фiрма 
"Iмона-аудит", 23500277

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство)

Емітент не є акціонерним 
товариством

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 інформа-

ції та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор ТОВ «Арх-буд-інвест»  Дубовик іван іванович.

ТОВАРИСТВО з ОбмЕжЕНОю ВIДПОВIДАлЬНIСТю “АРХ-бУД-IНВЕСТ”

 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 ТОВАРИ-

СТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
«А.В.К.», М.ДОНЕЦЬК»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00381835

3. Місцезнаходження емітента 83062 м.Донецьк 
вул.1-ша Олександрiвка, буд.9

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(062) 337-49-61 (062) 385-02-59

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

konstantin.marchenko@avk.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.dkf.avk.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

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 То-
вариства 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 необмеже-
ний термiн, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: заступник 
головного бухгалтера з бухгалтерського облiку дирекцiї з фiнансiв, началь-
ник департаменту бухгалтерського та податкового облiку дирекцiї з 
фiнансiв, начальник централiзованої бухгалтерiї. Рiшення прийнято Гене-
ральними 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.

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА фАбРИКА «А.В.К.», м.ДОНЕцЬК»
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПУбліЧНЕ 
АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Роменське підприємство 

«Сортнасіннєовоч»
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Ро-

менське 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 Ста-
тутному капіталі в розмірі 3,2539%. На зазначеній посаді перебував 6 років. 
Причина звільнення –за згодою сторін. Непогашеної судимості за корисли-
ві 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 Оль-
гу Миколаївну (паспорт серія МА № 378727 виданий Роменським МРВ 
УМВС України в Сумській області).Посадова особа володіє часткою в Ста-
тутному капіталі в розмірі 0,0009%.На зазначеній посаді перебувала 6 ро-
ків. Причина звільнення — за згодою сторін. Непогашеної судимості за ко-
рисливі 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 Ста-
тутному капіталі в розмірі 0,0483%.На зазначеній посаді перебувала 6 ро-
ків. Причина звільнення — за згодою сторін. Непогашеної судимості за ко-
рисливі 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 Москален-
ко 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 ко-
рисливі 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 по-
садові 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 «Сортнасіннєо-
воч». 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 Ста-
тутному 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 акціоне-
рів протокол №1 від 20.04.2015р.) на посаду члена Наглядової ради Роме-
нець 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 не-
має. 

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 Ста-
тутному капіталі в розмірі 0,0009%.До цього працювала продавцем в при-
ватного підприємця. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини 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 Москален-
ко 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. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Всі посадові особи призначені строком на три роки згідно Статуту під-
приємства.

Директор  і.м. Роменець.

ПУбліЧНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РОмЕНСЬКЕ ПіДПРИЄмСТВО «СОРТНАСіННЄОВОЧ»

 ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СВИНЕцЬ»

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 інформа-
ції у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії

21.04.2015

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

svinets.com.ua

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 
«ОмЕляНIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР»,
код за ЄДРПОУ 31638386,
11560 Житомирська область Коростенський район с. Горщик вул. За-

водська, 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 річ-

ну інформацію: www.ogk.ho.ua
Голова правління ___________ Ганський Валерiй францович
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ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СУмСЬКИЙ АВТОРЕмОНТНИЙ зАВОД»

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 
«СУМСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД», 
05422065Сумська , Ковпакiвський, 40030, 
Суми, пр-т Курський, 26 (0542) 245-742

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

16.04.2015р.

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

http://sarz.com.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудито-
ра — фізичної особи — 
підприємця), якою 
проведений аудит 
фінансової звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Аванс аудит», 32707083 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Аванс аудит», 32707083

5. Інформація про 
загальні збори

Протокол № 16/2014 від 20.03.2014р. Кворум 
зборів — 79,05%
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів 
акціонерів Товариства.
2. Розгляд річного звіту Правління про резуль-
тати фінансово — господарської діяльності То-
вариства 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 Това-
риства про результати діяльності Товариства 
за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту (звіту про фінансо-
ві 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 Товари-
ства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових до-
говорів, що укладатимуться з членами Нагля-
дової ради, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами Наглядової ради. 
11. Відкликання членів Ревізійної комісії Това-
риства. 
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових до-
говорів, що укладатимуться з членами Ревізій-
ної комісії, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами Ревізійної комісії. 
14. Внесення змін до Статуту Товариства шля-
хом викладення його у новій редакції. Затвер-
дження Статуту Товариства в новій редакції. Про 
визначення уповноваженої особи з питань під-
писання Статуту Товариства в новій редакції.
15. Про визначення уповноважених осіб з пи-
тань державної реєстрації Статуту Товариства 
в новій редакції.
16. Внесення змін до Положення про Наглядову 
раду Товариства. Затвердження Положення 
про Наглядову раду Товариства в новій редак-
ції. Про визначення уповноваженої особи з пи-
тань підписання Положення про Наглядову 
раду Товариства в новій редакції.

17. Внесення змін до Положення про Правління 
Товариства. Затвердження Положення про Прав-
ління Товариства в новій редакції. Про визначення 
уповноваженої особи з питань підписання Поло-
ження про Правління Товариства в новій редакції.
18. Внесення змін до Положення про Загальні збо-
ри акціонерів Товариства. Затвердження Поло-
ження про Загальні збори акціонерів Товариства в 
новій редакції. Про визначення уповноваженої 
особи з питань підписання Положення про Загаль-
ні збори акціонерів Товариства в новій редакції.
19. Прийняття рішення про вчинення значного 
(значних) правочину (правочинів), якщо ринко-
ва вартість майна або послуг, що є предметом 
такого (таких) правочину (правочинів), переви-
щує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фі-
нансової звітності Товариства.
20. Прийняття рішення про вчинення значного 
(значних) правочину (правочинів), якщо ринко-
ва вартість майна, робіт або послуг, що є пред-
метом 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 
дивіденди.

За результатами 2013 року рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось.

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що 

передував звітному
за про-
стими 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за про-
стими 

акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

Сума нарахованих дивіден-
дів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених дивідендів, 
грн.

0 0 0 0

Дата складання переліку осіб, 
які мають право на отриман-
ня дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис На загальних зборах акцiонерiв прийняте 

рiшення: отриманий Товариством за ре-
зультатами фiнансово-господарської 
дiяльностi у 2013р. збиток у розмiрi  
241 тис. грн. поступово покривати за раху-
нок 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 
просту акцію (грн.)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ііі. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління бутирін Олексій іванович  20.04.2015р.
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента 

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «бЕРДИ ЧIВСЬ-
КЕ СПЕцПIДПРИЄмСТВО ПО мАТЕРIАлЬНО-ТЕХ НIЧ-
НО мУ зАбЕзПЕЧЕННю «АГРОСПЕцПОСТАЧ» СIлЬСЬ-
КО ГОСПОДАРСЬКОГО 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 інфор-
маційній 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 розгляда-
лися на зборах: 1.Обрання голови та членів лічильної комісії Зборів. 2.При-
йняття 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 по-
рядку 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 Наглядо-
вої 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, 

обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних догово-
рів. 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 по-
переднього 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  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 
акцію (грн.) 

0.3891158  0.9558713

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

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. Найме-
нування 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 за-
гальних 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 Нагля-
дової 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 пода-
вали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх 
питань, що розглядалися, були прийняті рішення. 6.Інформація про диві-

денди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо ви-
плати 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 
одну просту акцію (грн.) 

 -0.0198123  0.0040641

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  1968473  1968473
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

 --  -- 

у відсотках від 
статутного капіталу 

 --  -- 

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

 --  -- 

Директор ____________  Панов Володимир Олександрович

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. Жито-
мир, вул. Баранова, буд. 89, міжміський код та телефон емітента  
0412 427698 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній 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 за-
гальних 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. За-
твердження 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 догово-
рів. 11.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рі-

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «жИТОмИРСЬКИЙ зАВОД ОГОРОДжУВАлЬНИХ КОНСТРУКцIЙ»
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шення. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного 
зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на загальних зборах акціо-
нерів, 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

показника
період

звітний попередній
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

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 
просту акцію (грн.) 

 19.5778493  17.8998972

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  561553  711289
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

 --  -- 

у відсотках від статутно-
го капіталу 

 --  -- 

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

 --  -- 

Голова правлiння ____________  зубко Сергiй Геннадiйович

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

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОбНИЧО-
зАКУПIВЕлЬНЕ ПIДПРИЄмСТВО «ХмIлЬ», код за ЄДРПОУ 
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 загально-
доступній 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 ау-
дит фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Ека-
унт», 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 розгля-
ду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. 4. Затвердження рiчного звiту за 2013 рiк. 5.Розподiл прибутку, отри-
маного 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 укладати-
муться з головою i членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, встанов-
лення 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 розгля-
далися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішення.

6. Інформація про дивіденди
За результатами
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за про-
стими 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за прости-
ми акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

0.00 0.00 180000.00 0.00

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн. 

0.00 0.00 0.08 0.00

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

0.00 0.00 154943.88 0.00

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів 

. . . . 17.04.2014 . .

Дата виплати дивідендів . . . . 17.04.2014 . .

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 ви-
ключно грошовими коштами. Виплата дивiдендiв акцiонерам — фiзичним 
особам здiйснюється шляхом безготiвкового перерахування коштiв на раху-
нок у банку або готiвкою через касу Товариства; юридичним особам — шля-
хом 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 
акцію (грн.) 

0.0847604  0.0833709

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  2159026  2159026
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- -- 

у відсотках від 
статутного капіталу 

-- -- 

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

-- -- 

Голова правлiння ____________     латашевич Андрiй михайлович

РіЧНА іНфОРмАція емітента цінних паперів. І. Основні відомості 
про емітента.1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, міжміський код та телефон емітента: ПУбліЧНЕ АКціО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АіТ», 02573036, Вулиця Автопаркова, 7, 
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. Найме-
нування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фі-
нансової 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 кількос-
ті 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 фі-
нансово- господарської діяльності за 2012 та 20ІЗ рік. 3.Про затвердження 
Звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово- господар-
ської діяльності ПАТ «АІТ» у 2012та 2013 році. 4.Про затвердження звіту 
Наглядової Ради ПАТ «АІТ» про результати фінансово- господарської ді-

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 акціонерно-
го 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 фінансово-
господарської діяльності емітента (тис.грн.2014/2013рр.)Усього активів: 
26680/19955; Основні засоби (за залишковою вартістю): 3861/4715; Довго-
строкові 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; Чис-
тий 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/загаль-
на номінальна вартість Цінні папери власних випусків, викуплені :0/0.
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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 емі-
тентом 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 акціо-

нерів №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 Наглядо-
вої ради перебувала з 17.06.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття сво-
їх паспортних даних. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол за-
гальних зборів акціонерів №1 від 18.04.2015 р.) 18.04.2015 р. припинені по-
вноваження 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. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Рішенням загаль-
них 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 статутно-
му 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 паспорт-
них даних. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних збо-
рів 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 пере-
бувала з 17.06.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів ак-
ціонерів №1 від 18.04.2015 р.) 18.04.2015 р. припинені повноваження Дирек-
тора Товариства Дмитренка Івана Сергійовича, який володіє часткою в ста-
тутному 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 сво-
їх паспортних даних. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол за-
гальних 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 Наглядо-
вої 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 паспорт-
них даних. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних збо-
рів акціонерів №1 від 18.04.2015 р.) 18.04.2015 р. обрано членом Наглядової 
ради Товариства Дмитренка Олександра Івановича строком на 3 роки. Дми-
тренко О.І. володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
10.12426 %. Інші посади, які обіймав Дмитренко О.І. протягом останніх 5 ро-
ків, — начальник відділу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних збо-
рів акціонерів №1 від 18.04.2015 р.) 18.04.2015 р. обрано членом Наглядової 
ради Товариства Криницького Ігоря Августовича строком на 3 роки. Криниць-
кий 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 посадо-
ві злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних 
зборів акціонерів №1 від 18.04.2015 р.) 18.04.2015 р. обрано Ревізором Това-
риства Новобранець Олену Михайлівну строком на 3 роки. Новобранець 
О.М. часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Інші посади, які обі-
ймала Новобранець О.М. протягом останніх 5 років, — бухгалтер. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акці-
онерів №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 статут-
ному капіталі Емітента в розмірі 58.51795%. Протягом останніх 5 років Дми-
тренко І.С. обіймав посаду директора, інших посад не обіймав. Непогаше-
ної 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 інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 3.2. Директор ______ Дмитренко іван 
Сергійович 18 квітня.2014 року

РіЧНА іНфОРмАція емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«КмИТIВСЬКИЙ мАЙСТЕР», 
20414962, 12526 Житомирська обл. 
Коростишiвський р-н, с. Кмитiв, вул. 
Житомирська, 29, (04130)7-09-08

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

20.04.2015

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

kmytmaister.besaba.com

РіЧНА іНфОРмАція емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «міжНАРОДНА 
ЕНЕРГЕТИЧНА КОмПАНія», 
36285564, проспект 40-річчя Жовтня, 
будинок 93, кімната 212, м. Київ, 
Голосіївський, 03127, (044) 278-60-14

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

18.04.2015

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

http://mek.in.ua

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 ТОВАРИ-
СТВО «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ», код за ЄДРПОУ 13548581, міс-

цезнаходження 11500 Житомирська область, м. Коростень, вул. Шатри-
щанська, 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

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРН Е ТОВАРИСТВО «ТРУбНИЙ зАВОД «ТРУбОСТАлЬ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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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 ТОВАРИ-
СТВО «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 проведе-
ний 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. Кво-

рум зборів: 99,34% до загальної кількості голосів. 15 квітня 2014 року від-
булися річні загальні збори (Протокол №5 від 15.04.2014р.) Публічного ак-
ціонерного товариства «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних 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 відкри-
того 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 збо-

рів 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) Товари-

ства 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 відбу-
лися 15 квітня 2014 року (Протокол №5 від 23.04.2014р.), чистий прибуток 
Товариства у розмірі 183 тис.грн. розподілено на поповнення обігових ко-
штів 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 
(грн)

0,0001 0,0001

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,0001 0,0001

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 86000000 86000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

ПУбліЧНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «мУлЬТIПлЕКС-ХОлДИНГ»

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 проведе-

ний 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 ре-
зультати діяльності у 2013 р.

4.Розгляд та затвердження звіту і висновку ревізійної комісії за резуль-
татами 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.

8.Обрання Ревізійної комісії. Затвердження умов договору з Ревізійною 
комісією.

Загальними зборами було переобрано на новий термін: членів Нагля-
дової 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 
просту акцію (грн.)

0.01938 0.11471

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2754760 2754760
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “лЬВIВСЬКА ОблАСНА ТОРГОВО-ВИРОбНИЧА КОмПАНIя”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Ку-
левчанський 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 то-
вариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.». Особа перебува-
ла 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 Те-
тяни 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 скла-
ду 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 обме-
женою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.». Володіє часткою 89,2 % у ста-
тутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та по-
садові 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 ко-
рисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 
п’ять років: заступник фінансового директора, фінансовий контролер, ау-
дитор. 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 Володимиро-
вича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не воло-
діє 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 при-
йняття 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 непогаше-
ної 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 загальни-
ми зборами рішення про припинення повноважень.

7. Протоколом загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 року прийнято рі-
шення про обрання членом наглядової ради Зенченко Вікторії Анатоліївни (осо-
ба не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою 
у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: за-
ступник 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 ко-
рисливі 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 непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини.

10. Протоколом загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 року прийня-
то рішення про припинення повноважень члена ревізійної комісії Суворо-
вої Оксани Василівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них). 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 прийня-
то 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 збора-
ми рішення про припинення її повноважень.

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.

Директор  Редя ю.А.

ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУлЕВЧАНСЬКИЙ КОмбіНАТ ХлібОПРОДУКТіВ»

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 «Пів-
денне 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 проведе-
ний 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 фінансово-

господарської 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 розподі-

лу прибутку (покриття збитків).
6. Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання за-
значених 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 акціо-
нерів, дивіденди за 2013-2014 роки не нараховувались та не виплачува-
лись.

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 
акцію грн.)

0,01 0,02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 17802413 17802413
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПУбліЧНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПіВДЕННЕ УПРАВліННя мЕХАНізАціЇ»
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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 річ-
ну інформацію: www.zoovetpostach.besaba.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний 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. Кво-

рум зборів: 63,50% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядались на загальних зборах:

1. Про обрання робочих органiв (голови та секретаря загальних зборiв, 
лiчильної комiсiї) та затвердження регламенту роботи зборiв Товари-
ства. 2. Розгляд та затвердження звiту директора прорезультати фiнансово-
господарської 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 хви-
лин.  — зауваження до 1 хвилини. 1.4. Затвердити голосування вiдкритим 
голосуванням бюлетнями для голосування, та бюлетнями для кумулятив-
ного голосування по питаннях 6,7, затвердженими Наглядовою ра-
дою.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 то-
вариства 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: Рознов-
ську вiкторiю Воподимирiвну; Скуратiвську Ларису Євгенiвну; Розновсько-
го Михайла Богдановича; Резнiченко Софiю Богданiвну; Панферовап Фе-
дора 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 попередньо-
го 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 
(грн)

-0.11 -0.10

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 785744 785744
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

0 0

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 ТО-
ВАРИСТВО «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 річ-
ну інформацію: www.krayina.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний 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 фінансово-

господарської 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 фінансово-
господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2013 рік на підставі висно-
вку 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 «Кра-
їна» до 24.04.2015 року відносно страхування, перестрахування, з гранич-
ною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2013 рік.

Позачергові Загальні збори акціонерів в ПАТ «СК «Країна» не склика-
лись і не проводились в 2014 році.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за про-
стими 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за про-
стими 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (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 
(грн)

0.11752 0.03377

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 65880000 65880000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

- -

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

0 0
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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 звітнос-
ті: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порад-
ник», 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 акціо-

нерів.
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 при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Заслуховування звіту Наглядової ради про роботу у 2013 році та при-

йняття 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 цивільно-

правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
В результаті розгляду питань порядку денного, прийнятті наступні рі-

шення:
- 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 при-

йнято 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 Наглядо-

вої 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 члена-
ми Наглядової ради;

- відкликано та обрано членів Ревізійної комісії Товариства.
6. Інформація про дивіденди

за результатами 
звітного періоду

за результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за прости-
ми акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0,0 0,0 0,0 0,0

Нараховані дивіден-
ди на одну акцію, грн.

0,0 0,0 0,0 0,0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0,0 0,0 0,0 0,0

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 підпри-
ємства (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 
(грн.)

-0,2 0,0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0,2 0,0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3990197,0 3990197,0
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

- -

Правління

ПУбліЧНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕлЕКТРОПРИлАДПОСТАЧ»

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, Жи-
томирська 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 ау-
диторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Товари-
ство 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 роз-
глядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. Обрання 
секретаря загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку прове-
дення загальних зборiв. 2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiтiв Наглядової ради, звiтiв виконавчого органу, звiтiв Ревiзора за 2012-
2013 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 ди-
віденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емі-
тента

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта ма-
лого підприємництва (тис. грн.) 

Найменування
показника

період
звітний попередній

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

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СТРИжIВСЬКЕ»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Науково-
iнженерний центр «ЗТЗ-Сервiс», 
13605779 Ленiнський, 69069, 
м.Запорiжжя, Днiпропетровське 
шосе,11 061,

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

22.04.2015

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

stoskmarket.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності

ТОВ Аудиторська фiрма 
«Капiтал», 20503140

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)

Емітент не є акціонерним 
товариством

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

Генеральний директор  федянін Вячеслав Давідович

ТОВАРИСТВО з ОбмЕжЕНОю ВIДПОВIДАлЬНIСТю  
НАУКОВО-IНжЕНЕРНИЙ цЕНТР «зТз-СЕРВIС»

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 «ХАРВЕС-

ТАГРО» включенi 20.04.2015 р. до котирувального списку ПрАТ «УФБ» 

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 статут-
ного 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 котиру-
вального списку другого рiвня лiстингу було затверджено рiшенням Ди-
ректора 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.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Жито-

мирський комбiнат силiкатних виробiв», код за ЄДРПОУ 00290676, місцезна-
ходження 10019, м. Житомир вул. Промислова буд. 10, міжміський код та 
телефон емітента 0412 519230. 2. Дата розкриття повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015 р. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію www.zhksv.ho.ua. 4. Найменування аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська 
фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478. 5. Інформація про загальні збо-
ри. 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.За-
твердження плану розподілу прибутку на 2014 рік. 7.Припинення повнова-
жень голови і членів Наглядової ради Товариства. 8.Обрання членів Нагля-
дової ради Товариства. 9.Затвердження умов цивільно-правових договорів, 
що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання вищевказаних договорів. Особи, що подавали пропозиції до пе-
реліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розглядали-
ся 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

показника
період

звітний попередній
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 
просту акцію (грн.) 

-0.1145116  -0.0621311

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  8820065  8820065
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- --

у відсотках від 
статутного капіталу 

-- --

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

-- --

Голова правлiння ____________ Онопрiєнко Валерiй Васильович

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«жИТОмИРСЬКИЙ КОмбIНАТ СИлIКАТНИХ ВИРОбIВ»
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РіЧНА іНфОРмАція 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів 

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

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«бУДIНДУСТРIя-2020», 01349911, 
65033 Одеська область Малиновський м.
Одеса Аеропортiвська, 15, (048) 743-22-88

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

21.04.2015

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

http://budindustry2020.pjsc.od.ua

РіЧНА іНфОРмАція 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів 

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

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРНАфТО-
ПРОм», 30587996, 65058 Одеська 
область д/н м. Одеса пр-т Шевченка, 6/2, 
0487762522

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

21.04.2015

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

www.ukrnaftprom.pjsc.od.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСАХIмОПТТОРГ», 01882503, 
65012 Одеська область Приморський м.
Одеса вул. Велика Арнаутська, 2 Б, 048 
784-30-68

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

21.04.2015 

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

http://odhim.odessa.ua/

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«бУДГIДРАВлIКА», 31681688, 65005 
Одеська область Малиновський м.Одеса 
вул. Мельницька, 28 а, 0487320613

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

21.04.2015

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

http://stroygidravlika.prat.in.ua/

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

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. Смирнова-

Ласточкіна, 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 За-
гальних зборів Банку):

1. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Банку:

- Голови Наглядової ради Банку Клименка Олександра Володимирови-
ча, 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, особис-
то акціями Банку не володіє. На посаді перебував з квітня 2013 року;

- члена Наглядової ради Банку Бабічева Володимира Павловича, осо-
бисто 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 Воло-

димировича. Володіє часткою статутного капіталу Банку в розмірі 71,14%. 
Обіймав посади з лютого 2010 року по квітень 2013 року - Голова Правлін-
ня ПАТ «Укрінбанк», з квітня 2013 року - Голова Наглядової ради «Укрін-
банк»;

- 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 Дмитрови-
ча. 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 Павло-
вича. Особисто акціями Банку не володіє. Обіймав посади заступника на-
чальника 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 Борисови-
ча. Володіє часткою статутного капіталу Банку в розмірі 1,58%. Обіймав 
посади: начальник Управління безпеки АТ «УКРІНБАНК», директор Депар-
таменту 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 припинен-

ня повноваження членів Ревізійної комісії Банку у складі:
- Голова Ревізійної комісії Коляда Віктор Володимирович, особисто акці-

ями 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 затверджен-

ням 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 міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством.

Голова Правління  А.я. жуков
20.04.2013
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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, міжмісь-
кий 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 відповідаль-
ністю «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 збо-
рів, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на загальних зборах, були при-
йняті рішення. 6.Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попе-
реднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (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 
одну просту акцію (грн.) 

 -0.0457857  -0.0353571

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  14000000  14000000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 

0 0

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

0 0

Голова правлiння ____________ башинський Андрiй Георгiйович

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 загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015 р. 3. Адреса сторін-
ки 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 збо-
ри 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.Роз-
гляд 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. Затвер-
дження 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 при-
йняті 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 підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
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 
просту акцію (грн.) 

-0.0052234  0.0109825

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

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. Ко-

рольова, буд. 21 Б, міжміський код та телефон емітента 0412 33-10-52. 2.Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 17.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію www.shbu19.ho.ua. 4. На-
йменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звіт-
ності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «На-
талія», код за ЄДРПОУ 33253896. 5.Інформація про загальні збори. Черговi 
загальнi збори акцiонерiв були проведені 29.04.2014 р. На зборах розгля-
дались питання: 1. Обрання членів лічильної комісії. 2.Обрання секретаря 
загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведен-
ня 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 То-
вариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. 
Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду. 6.Затвердження річного звіту та балансу Товари-
ства за 2013 р.7.Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за ре-
зультатами роботи в 2013 році. 8.Про відкликання та обрання ревізора 

Товариства. 9.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних пра-
вочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття 
такого рішення. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань поряд-
ку 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 диві-
дендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта ма-

лого підприємництва (тис. грн.) 
Найменування

показника
період

звітний попередній
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



№76, 22 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

69

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, Житомир-
ська обл., м. Радомишль вул. Русанiвська, буд.23, міжміський код та теле-
фон емітента 04132 42116. 2.Дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації 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 «Ау-
диторська 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. При-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк, 
звiту Правлiння за 2013 рiк, звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 3.Затвер-
дження 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 підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
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 
просту акцію (грн.) 

 -0.289341 --

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  428560  428560
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- --

у відсотках від 
статутного капіталу 

-- --

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

-- --

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. Ін-
формація про загальні збори Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені 
19.03.2014 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обран-
ня 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 (покрит-
тя) збиткiв, отриманих за результатами роботи в 2013 роцi. 6. Припинення по-
вноважень 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, об-
рання 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.Інфор-
мація 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 підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування

Показника
період

звітний попередній
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 
акцію (грн)

 -0.2660908  -0.2005322

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  259310  259310
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 

0 0

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

0 0

Голова правлiння ____________ Кучеренко Василь Петрович

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, міжмісь-
кий 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 регу-
лярну річну інформацію www.sokolk.ho.ua. 4. Найменування аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Приватне підприєм-
ство «Аудиторська фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478. 5. Інформа-
ція про загальні збори. В звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збо-
ри 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 при-
ймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емі-
тента

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  1976  1908

Основні засоби (за залишковою вартістю)  896  962
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  891  746
Сумарна дебіторська заборгованість  100  110
Грошові кошти та їх еквіваленти  13  35
Власний капітал  -285  406
Статутний капітал  355  355
Нерозподілений прибуток  
(непокритий збиток) 

 -800  21

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  2261  1502
Чистий збиток на одну просту акцію  -0.5784309  -0.1155453
Скоригований чистий збиток на одну просту 
акцію (грн.) 

 -0.5784309  -0.1155453

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  1419357  1419357
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

 --  -- 

у відсотках від 
статутного капіталу 

 --  -- 

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

 --  -- 

Голова правлiння ____________ лашкул федiр Григорович

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОКОлIВСЬКИЙ КАР’ЄР»
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Річна інформація  
емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРОСТЕНСЬКА бАзА мАТЕРIАлЬНО-

ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННя», 
код за ЄДРПОУ 00909466, місцезнаходження, 11502 Житомир-

ська обл., м. Коростень, вул. Т. Кралi, буд. 132, міжміський код та телефон 
емітента 04142 6-65-72. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформа-
ції 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 склика-
лись i не проводились в зв'язку з відсутністю грошових коштів на організа-
цію 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 ма-

лого підприємництва (тис. грн.) 
Найменування

показника
період

звітний попередній
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

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 річ-

ну 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 річ-

ну інформацію: www.pamjatnik.com.ua
Директор ___________ макаренко л.я.

Річна інформація  
емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента 
ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕН-
СЬКИЙ зАВОД ХIмIЧНОГО мАШИНОбУДУВАННя», 

код за ЄДРПОУ 00217679, місцезнаходження 11507, Житомирська обл., 
м. Коростень вул. Б. Хмельницького, буд. 18, міжміський код та телефон емі-
тента 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 проведе-
ний 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 пи-
тань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної 
комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. При-
йняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.  
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння про результа-
ти фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк та визначення основних 
напрямкiв дiяльностi у 2014 роцi. 4. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду 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 Това-
риством. 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 до-
повнень до укладених правочинiв, а саме в кредитнi договори, договори 
iпотеки/застави майна, належного Товариству, якi укладенi з метою забез-
печення власних зобов»язань, та/або зобов»язань третiх осiб, у тому числi 
банкiв. 12.Про передачу в iпотеку/заставу майна Товариства з метою забез-
печення 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 забезпе-
чення власних зобов»язань, та/або зобов»язань третiх осiб, у тому числi 

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 повно-
важень, у тому числi щодо визначення умов таких правочинiв, iншiй особi на 
пiдставi довiреностi, окрiм умов, визначених цим рiшенням. Особи, що по-
давали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх 
питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рі-
шення. 6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-
днього 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  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 
просту акцію (грн.) 

 -0.6404444  0.3332082

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  4500000  1278480
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- -- 

у відсотках від 
статутного капіталу 

-- -- 

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

-- -- 

Голова Правлiння ____________ яценко микола Васильович
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ТОВАРИСТВО з ОбмЕжЕНОю 
ВIДПОВIДАлЬНIСТю «КлАССIК-АССIСТАНС»

РіЧНА іНфОРмАція емітента цінних паперів
і. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Классiк-
Ассiстанс», 32377407, вул. Раїси 
Окiпної, 4, к.133, м. Київ, 
Днiпровський, Київська область, 
02002, (044)569-57-50

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

15.04.2015

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

classik-assistance.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора – фізичної особи - під-
приємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма 
«Актив-аудит», 30785437

іі. Основні показники фінансово-господарської діяльності емі-
тента

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

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«лЕКХIм»

Річна інформація  
емітента цінних паперів за 2014 рік 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЛЕКХIМ», 20029017,  
вул. Шота Руставелі, 23, м. Київ, 
Печерський, 01033, Україна, 
044-246-63-12

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

20.04.2015

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

lekxim.mbk.biz.ua

РіЧНА іНфОРмАція 
 емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «мIжНАРОДНА 
IНВЕСТИцIЙНА ГРУПА» , 
33690928, Саксаганського 41, м. Київ, 
Голосіївський, 03033, (044) 581-67-82

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

18.04.2015

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

http://mig.in.ua

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 

ТОВАРИСТВО «ЕлЕК-
ТРОПОбУТПРИлАД»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14312447

3. Місцезнаходження емітента 87528 м. Марiуполь  
вул. К. Лiбкнехта,97

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0629) 34-43-98 (0629) 34-50-65

5. Електронна поштова адреса емітента cmdesna@ykrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.wmdonbas.com.ua

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 (пас-
порт: 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: го-
ловний 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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
і. загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СПОРТТО-
ВАРИ жИТОмИР»

2. Код за ЄДРПОУ 01555131
3. Місцезнаходження 10014, м. Житомир, вул. Михайлів-

ська, 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 На-

глядової ради №3 від 17.04.2015 р.) з 21.04.2015 р. припиняються повноважен-
ня 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 повнова-
ження 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 ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. Директор Горкуша Павлiна Василiвна 
20 квітня 2015 року
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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 по-
штова 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 закінчен-

ням 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 статутно-
му капiталi – 0,00026%; - Бойченко Вадима Васильовича, володiє часткою 
в статутному капiталi – 5,42061%;

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: - Державна ак-
ціонерна холдингова компанія «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699), володіє 
часткою в статутному капіталі – 51,00021%; - Грищенко Марина Анатоліїв-
на, 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 «Ар-
тем», 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.

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, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА 
мЕХАНIзОВАНА КОлОНА 156», 
01352830, Херсонська, Скадовський, 75700, 
м. Скадовськ, 
вул. Пасiчника, 144 а, (05537) 52066

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

20.04.2015

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

pmk156.pat.ua

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 ТОВАРИ-
СТВО «ХIМТЕПЛОМАШ», 
01882060, Комсомольська, 135, 
смт. Баришівка, Баришівський, 
Київська область, 07500,  
04576 4 11 56

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2015

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

http://himteplomash.pat.ua/emitents/
reports/year/2013

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Приватне підприємство
«Аудиторська фірма Сервіс - 
 Аудит», 32205930

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 23.04.2014 року. Кво-

рум зборів: 70,68% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів.
2. Звіт Генерального Директора Товариства про підсумки фінансово-

господарської 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 перевір-

ки фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-господарську ді-
яльність 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.

11. Розгляд питання щодо продажу Товариством частки у статутному 
капіталі ТОВ «Баришівказернопродукт» (код ЄДРПОУ 32445705) та упов-
новаження Генерального директора Товариства підписувати відповідні до-
говори.

12. Порядок розподілу прибутку (збитків), строку та порядку виплати ди-
відендів за 2013 рік..

13. Спосіб доведення до відома (інформування) акціонерів Товариства 
результатів голосування (прийнятих рішеннях) на чергових загальних збо-
рах.

Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку ден-
ного 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 
(грн)

0 -0,01

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 -0,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 30711736 30711736
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПУбліЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХIмТЕПлОмАШ»

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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДОРIС», 
22000319, пр. Нахімова, б.196,  
м. Маріуполь, Жовтневий район, 
Донецька область, 87525, 
(0629) 52-79-70

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

21.04.2015 р.

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

http://www.doris.ua/other/report/
emitent/index.html
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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 об-

ласть, 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 ре-
гулярну річну інформацію www.brapt.ho.ua. 4.Найменування аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ 
33253896. 5.Інформація про загальні збори. В звiтному роцi чергові та по-
зачергові загальнi збори акціонерів не скликались i не проводились в 
зв'язку з відсутністю грошових коштів на організацію їх скликання. 6.Ін-
формація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емі-
тента

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування
показника

період
звітний попередній

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 
акцію (грн.) 

0.2090744  0.0126545

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  1817535  1817535
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

 --  -- 

у відсотках від 
статутного капіталу 

 --  -- 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом пері-
оду 

 --  -- 

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 емітен-
та 04143 46156. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній 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 від-
повідальністю «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 від-
сутністю 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 емі-
тента

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування
показника

період
звітний попередній

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 
збиток) 

 -4254  -3305

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  3643  3065
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.1156846  -0.0653393

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 -0.1156846  -0.0653393

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  8203336  8203336
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- -- 

у відсотках від 
статутного капіталу 

-- -- 

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

-- -- 

Голова правлiння ____________ Сливоцький Василь Васильович

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 ТОВАРИ-
СТВО 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. аудито-
ра – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія 
Еліт-аудит», 37613975

5. інформація про загальні збори: Загальні збори акціонерів на про-
тязі 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 «Рів-

ненський 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, Влас-
ний 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 ви-
пусків, 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 «Рів-
ненський завод Газотрон» за 2014 р. (тис.грн.)

Усього активів – 7949, Основні засоби (за залишковою вартістю) – 1256, 
Довгострокові фінансові інвестиції – 334, Запаси – 3990, Сумарна дебітор-
ська 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 забез-
печення – 10966, Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -- (-4), 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (-4), Се-
редньомісячна кількість акцій (шт.) – 357669, Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного періоду (загальна номінальна вартість, у відсот-
ках 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

ПУбліЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РIВНЕНСЬКИЙ зАВОД «ГАзОТРОН»
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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 річ-
ну інформацію: 23568074.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра - 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 під-
приємства (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 
збиток)

-1163,0 -1179,0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0,0 0,0
Поточні зобов’язання і забезпечення 952,0 1453,0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,0 0,0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн)

0,0 0,0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 16349193,0 16349193,0
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

ПУбліЧНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОбРОбУТ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ДОБРОБУТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 01275905
3. Місцезнаходження: 76010, Івано-Франківська обл., м. Iвано-

Франкiвськ, 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 використову-

ється емітентом для розкриття інформації: dobrobut.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
II. Текст повідомлення
За рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Добробут» (Про-

токол №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. 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 – 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 ка-
піталі – 0,006%. На посаді перебувала з 2011р. Термін призначення: 
3 р. Попередня посада – член наглядової ради.

Переобрано на новий термiн: член ревізійної комісії Бiлусяк Гали-
на Йосипiвна, паспорт СС 003105 вид. 30.11.1995р. Iвано-
Франкiвським 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 корис-
ливі 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 відповідаль-
ність згідно з законодавством. Генеральний директор Бакай М.Б. 
Дата 20.04.2015р.

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 ТОВАРИ-

СТВО «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 використовуєть-

ся 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 чле-
нів Ревізійної комісії з 17 квітня 2015 року у кількості трьох осіб, а саме: 
Голови Ревізійної комісії Банку - Антонюка Ігоря Івановича, Членів Реві-
зійної комісії Банку - Бортника Василя Миколайовича та Гачківського 
Павла Володимировича.

Антонюк Ігор Іванович (згоди на розкриття паспортних даних не отри-
мано) 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 «ГЛО-
БУС» 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 згід-
но із законодавством.

Голова Правління ПАТ «Кб «ГлОбУС»  С.б. Куріленко, 
20.04.2015 року

ПУбліЧНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОмЕРціЙНИЙ бАНК «ГлОбУС»
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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. Про-

мислова, 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 Товари-
ства.2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого орга-
ну 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 по-
криття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi.  
6. Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його у новiй редакцiї. Визначення особи, уповноваженої на 
пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї. Визначення особи, упов-
новаженої здiйснити усi дiї, необхiднi для державної реєстрацiї Статуту 
Товариства у новiй редакцiї. 7.Про вiдкликання та припинення повнова-
жень членiв Наглядової ради Товариства. 8.Про обрання кiлькiсного скла-
ду членiв Наглядової ради, визначення строку повноважень членiв На-
глядової ради. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з 
ними, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка упов-
новажується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 9. Про 
обрання персонального складу членiв Наглядової Ради. 10. Про попере-
днє 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 Товари-
ства, Наглядову раду Товариства, Генерального директора, Ревiзiйну 
комiсiю Товариства. 12.Про затвердження принципiв (кодексу) корпора-
тивного управлiння Товариства. Особи, що подавали пропозиції до пере-
ліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що розгляда-
лися 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 емі-
тента

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування
показника

період
звітний попередній

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 
збиток) 

 -1207  -652

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  10  2205
Поточні зобов’язання і забеспечення  8992  6502
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.0397020 -0.1264024

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 -0.0397020  -0.1264024

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  13979161  13979161
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номіналь-
на вартість 

 --  -- 

у відсотках від 
статутного капіталу 

 --  -- 

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 інформа-
ційній 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 ау-
дит фінансової звітності - Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ» (32346015). Чергові за-
гальні збори проведені 01.04.14р. Перелік питань: 1.Обрання лiчильної 
комiсiї. 2.Звiт директора. 3.Звiт наглядової ради. 4.Звiт ревізора. 5.Затвер-
дження рiчного звiту. 6.Розподiл прибутку i збиткiв. 7.Про попереднє схва-
лення значних правочинiв. Всi питання порядку денного було розглянуто. 
Всі звiти затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл прибутку та випла-
ту дивiдендiв. Попередньо схвалено вчинення значних правочинiв. Поза-
чергові загальні збори проведені за ініціативою наглядової ради 27.06.14р. 
Перелік питань: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2.Про змiни в розподiлi при-
бутку за результатами 2013р. Всi питання порядку денного було розгляну-
то. Змiнено рiшення загальних зборiв вiд 01.04.14р. щодо порядку 
розподiлу прибутку. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань по-
рядку денного не було.

Інформація про дивіденди
за результатами 
звітного періоду

за результатами 
періоду, що передував 

звітному
за 

простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

30724.08 0.00 36356.83 30724.08

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн. 

0.06 0.00 0.07 0.06

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

0.00 0.00 36356.83 0.00

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

. . . . 23.06.2014 . .

Дата виплати 
дивідендів

. . . . 27.06.2014 . .

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 підпри-
ємства 

(тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
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 
просту акцію (грн.) 

0.119 0.197

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 512068 512068
Цінні папери власних 
випусків,

загальна номіналь-
на вартість 

-- --

викуплені протягом 
звітного періоду 

у відсотках від 
статутного капіталу 

-- --

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

-- --
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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 загаль-

них 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 пере-
бувала 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 пере-
бувала 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 пере-
бувала на посаді:з 25.04.2013 до 17.04.2015.

8. Посадова особа Павленко Віра Іванівна (Не надано згоду на від-
криття паспортних даних), яка займала посаду Член Правління, звільне-
на. 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 по-
саді: з 25.04.2013 до 17.04.2015.

9. Посадова особа Костюк Леоніда Іванівна (Не надано згоду на від-
криття паспортних даних) призначена на посаду Голова Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом ак-
цій 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 про-
тягом останніх п’яти років: директор ТОВ «Фарммаш». Розмір пакета ак-
цій 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-

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 про-
тягом останніх п’яти років: провідний менеджер з постачання ТОВ «Фарм-
маш». 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 паке-
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 про-
тягом 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 паке-
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 про-
тягом останніх п’яти років: комерційний директор ТОВ «Фарммаш». Роз-
мір 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 ак-
цій 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 про-
тягом 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 ак-
цій 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 про-
тягом останніх п’яти років: директор з розвитку ТОВ «Фарммаш», дирек-
тор «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 ак-
цій 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 про-
тягом останніх п’яти років: головний інженер ПАТ «Завод молочної кисло-
ти». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

16. Посадова особа Гуйван Тетяна Василівна (Не надано згоду на від-
криття паспортних даних) призначена на посаду Член Правління. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емі-
тента 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 механіч-
ний 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 ак-
цій 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 про-
тягом 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 ак-
цій 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 про-
тягом 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 згід-
но із законодавством.

Голова правління  левицький Олександр Петрович

ПУбліЧНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«зАВОД мОлОЧНОЇ КИСлОТИ»
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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, Печер-

ський, Україна, 01001
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044, 238-56-53, 238-56-

56
1.6. Електронна поштова адреса емітента: kots@.kots.kiev.ua
7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяль-

ності 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. На-
йменування органу, що зареєстрував емісію – Управління Державної комі-
сії 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; Номі-
нальна 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 аудитор-

ська 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 фір-
ми 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. Струтин-
ського, 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 При-
ватного 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 
підприємств та організацій України:

19031061

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 акціонер-
ного 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 ) ( Фор-

ма №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 за-
кінчується 31 грудня 2014 р.

Фінансові звіти було складено управлінським персоналом із викорис-
танням 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 прий-
нятність 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 затвердже-
на 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 прямолі-
нійного методу за нормами корисного використання, в розрізі кожного 
окремого інвентарного об’єкта. Амортизація МНМА нараховується у роз-
мірі 100% при передачі в експлуатацію

• Облік вартості запасів ведеться за фактичною собівартістю..При спи-
санні запасів, у відповідності до облікової політики Товариства, застосову-
ються метод ФІФО.

• Дебіторська заборгованість відображається в балансі по чистій реалі-
заційній вартості та відповідає вимогам Положення (стандарту) №10 «Де-
біторська 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 опе-
рацій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 
30.11.1999 р. №291.

• Резерви сумнівних боргів нараховується методом застосування абсо-
лютної суми сумнівної заборгованості.

Облікова політика забезпечує можливість надання користувачам фі-
нансової 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. 

ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОТС»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №76, 22 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

78

Аудитор визнає в цілому правильність класифікації і оцінки активів та 
зобов’язань в бухгалтерському обліку за винятком деяких несуттєвих не-
відповідностей.

Крім фінансової звітності перевірці підлягали засновницькі та реєстра-
ційні документи, наказ про облікову політику та інші внутрішні документи 
товариства.

3. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовір-

не 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 уна-
слідок 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 За-
кону України від 14.09.2006р. №140-V) та Міжнародних стандартів контро-
лю 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 дотри-
мання 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 сут-
тєвих 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 про-
цедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит 
включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прий-
нятність 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 суттє-

вих 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 фі-
нансову 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 регуляр-

ної інформації, що розкривається емітентом згідно вимог «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішен-
ням 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 ви-
мог Закону України «Про акціонерні товариства», а також у складі особли-
вої інформації розкривається інформація щодо подій, що визначені в стат-
ті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

У відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої ін-
формації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звіт-
ність», під час виконання завдання з аудиту, аудитор здійснює аудиторські 
процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фі-
нансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що роз-
кривається емітентом у відповідності з вищевказаними законодавчими та 
нормативними актами, і за наслідками цих процедур в розділі аудиторсько-
го звіту «Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів», ауди-
тор висловлює думку щодо:

а) відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодав-
ства, 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 цін-
них паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю  
(МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в докумен-
тах, 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-

ся згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних то-
вариств 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 капі-
тал акціонерного товариства.

6.2. Відповідність між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 
іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та пода-
ється до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Аудитором була проведена перевірка проекту річної регулярної інфор-
мації, що розкривається емітентом згідно вимог «Положення про розкрит-
тя інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Наці-
ональної 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 корпора-
тивне управління» на відповідність вимогам Закону України «Про акціонер-
ні 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 вста-
новлено, що в ПрАТ «КОТС» в 2014 році не відбувалися події, інфор-
мація про які повинна бути розкрита в складі особливої інформації 
згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фон-
довий 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 за-
гальними зборами акціонерів.

Товариство у 2014 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акці-
онерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI (зі змінами) не мало дого-
ворів, які підпадають під визначення значних правочинів. (коли ринкова 
вартість майна чи послуг, що є предметом правочину, складає 10 чи біль-
ше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звіт-
ності).

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, вияв-

лення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збережен-
ня активів, повноти i точності облікової документації та включає 
адмiнiстративний та бухгалтерській контроль та контроль служби внутріш-
нього аудиту і ревізійної комісії, що обирається Загальними зборами акціо-
нерів 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 по-
дальший контроль.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює 
Ревізійна комісія, що обирається Загальними зборами акціонерів Товари-
ства.

За результатами виконаних аудиторських процедур перевірки стану 
корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, відповідно 
до Закону України «Про акціонерні товариства» аудитором зроблено ви-
сновок:

- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у това-
ристві в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні това-
риства» та вимогам Статуту.

- «Інформація про стан корпоративного управління», наведена у про-
екті річної регулярної інформації, складена в усіх суттєвих аспектах відпо-
відно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
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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 фі-

нансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльнос-

ті для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, 
включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Іденти-
фікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта 
господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхід-
ні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифі-
кації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності 
до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при 
аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані запити до управлін-
ського 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 фінансо-
вої звітності ПрАТ «КОТС» внаслідок шахрайства.

Аудиторами не виявлено невідповідного використання управлінським 
персоналом припущення про безперервність діяльності підприємства. Фі-
нансовий 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.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
(для опублікування)

і. загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «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 по-
штова адреса asengorod@mail.ru. 6. Адреса в Інтернет, яка використову-
ється 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 при-
тягалась. 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. По-
садова 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 Спо-
стережної ради до 21.04.12, з 21.04.12 - член Наглядової ради, Дирек-
тор 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 Нагля-
дової 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 при-
тягалась. 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 (пас-
портНК 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 про-
тягом 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 Чернігів-
ській 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% ста-
тутного 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. Ди-
ректор Кiриченко О.Б., 20.04.15

 ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРОДНяНСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВIС»

(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 здійсню-
ватися 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 відпо-
відну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством Укра-
їни.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери 
можуть за адресою: 01032 м. Київ, вул. Петлюри 29, корпус 2, щоден-
но (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 ознайом-
лення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління 
ПрАТ «Петроімпекс».

Довідки за телефоном (044) 520-09-35.

Голова правління 
ПрАТ «Петроімпекс»  іваненко В.О.

Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРОімПЕКС»
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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 «ГАлАНТЕРЕя», 01552517, Куренівська, 27, 
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 проведе-
ний 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. Кво-

рум зборів: 75,4% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Галанте-
рея».

2. Звіт Голови правління про результати роботи акціонерного товари-
ства 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 ден-

ного розглянуті по ним прийнято рішення.
6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

779062,32 0 930499,92 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

9,26 0 11,06 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів

20.04.2014 01.01.1900 25.04.2013 01.01.1900

Дата виплати 
дивідендів

20.05.2014 01.01.1900 06.05.2013 01.01.1900

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 
просту акцію (грн)

10,09 9,27

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 84132 84132
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство "Ринок 
Малиновський", код за ЄДРПОУ 
26343453 65017, Одеса,  
вул. Рекордна, 25 Б, тел. 048-715-28-28,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

20.04.2015

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

malinovskiy-market.emitent.od.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми, якою 
проведений аудит фінансової 
звітності

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «АУДИТОРСЬКА 
ФIРМА «ЕКОНОМIЧНI ПРIОРИТЕТИ», 
код за ЄДРПОУ 34995264 

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори 
(розділ 
заповнюєть-
ся у випадку, 
якщо 
емітент 
- акціонерне 
товариство)

31.03.2014 р. відбулись чергові загальні збори. 
Порядок денний:

1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2013 р.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р.
4. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013 р.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2013 р.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 р.
7. Про внесення змiн до складу органiв управлiння та 
контролю Товариства.
Осiб, що подавали пропозицiї не було.
Результати розгляду питань:
1. Затвердити склад лiчильної комiсiї.

2. Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-
господарської 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 підпри-
ємства

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

ПУблIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РИНОК мАлИНОВСЬКИЙ”

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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1. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «ВІТА» 43
2. ПРАТ АВІАЦІЙНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРТЕМ-АВІА» 72
3. ПРАТ АВТОМОБІЛІСТ 32
4. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №5 50
5. ПРАТ АГРОКОМПЛЕКТ 5
6. ПАТ АІТ 60
7. ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» 43
8. ТОВ АРХАД 17
9. ТОВ АРХ-БУД-ІНВЕСТ 56

10. ПРАТ АТ-ЗВ’ЯЗОК 27
11. ПАТ БАРАНІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 73
12. ПРАТ БЕРДИЧІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ІНФОРМАТИКИ 16
13. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКЕ СПЕЦПІДПРИЄМСТВО ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ «АГРОСПЕЦПОСТАЧ» 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
59

14. ВАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 73
15. ПРАТ БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА 21
16. ПАТ БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ 3
17. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 9
18. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 30
19. ПАТ БОРИСПІЛЬСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 4
20. ПРАТ БУДГІДРАВЛІКА 67
21. ПРАТ БУДІНДУСТРІЯ-2020 67

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 звітнос-
ті: 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 Товари-
ства. 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 Товари-

ства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуть-

ся з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення роз-
мірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства.

12. Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правового договору, який укладати-

меться 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 Товари-
ства.

16. Затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з голо-
вою та членами Правління Товариства, встановлення розмірів їх винаго-
род, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових контр-
актів 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 здійснен-
ня всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства по-
передньо 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 чоти-
ри) 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 відбули-
ся.

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 
збиток)

-33,3 -38,4

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

ПРИВАТНЕ АКціОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«яКУШИНЕцЬКЕ»

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
22. ПРАТ ВЕРХНЬОХОРТИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 28
23. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ПОДІЛЛЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» 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 80
31. ПРАТ ГНІВАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 21
32. ПРАТ ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КРАСНОЛУЦЬКА» 6
33. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 79
34. ТОВ ГРАНІТ- ПЛЮС 2
35. ПРАТ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД «ЯВІР» 75
36. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА 44
37. ПАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 34
38. ПАТ ДНІПРОВАЖМАШ 37
39. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «КОМІНМЕТ» 10
40. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ВОДОГАЗОПРОВІДНИХ І КОНСТРУКЦІЙНИХ ТРУБ 

«КОМІНМЕТ»
32

41. ПРАТ ДНІПРОТУРИСТ 35
42. ПАТ ДОБРОБУТ 74
43. ПРАТ ДОРІС 72
44. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА 13
45. ПРАТ ЕДЕЛЬВІКА 55
46. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 18
47. ПАТ ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД 71
48. ПАТ ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ 65
49. ПАТ ЕЛІТА 42
50. ПАТ ЕЛІЯ 32
51. ПРАТ ЕНРАН 48
52. ПАТ ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА 59
53. ПАТ ЖИТОМИРБУДТРАНС 16
54. ПАТ ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ 64
55. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАГРОПРОМЕНЕРГО 16
56. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №1 68
57. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ» 68
58. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 59
59. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ 66
60. ПАТ ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ 76
61. ПАТ ЗАВОД ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 26
62. ПАТ ЗАВОД СПЕЦБЕТОН 25
63. ПАТ ЗАПОРІЖАВТОТРАНС 47
64. ПРАТ ЗАПОРІЖОБЛТОРГГРОМАДХАРЧ 55
65. ПАТ ЗВ’ЯЗОК 18
66. ПРАТ ІВАНКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №2 74
67. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 42
68. ТОВ ІНТЕРБІЗНЕС ІНВЕСТ 43
69. ПАТ КВАЗАР 38
70. ПАТ КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 75
71. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» 17
72. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №5 41
73. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ «ОБЛСІЛЬКОМУНГОСП» 33
74. ТОВ КЛАССІК-АССІСТАНС 71
75. ПРАТ КМИТІВСЬКИЙ МАЙСТЕР 61
76. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» 74
77. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М.ДОНЕЦЬК 56
78. ВАТ КОРОВИНЕЦЬКЕ 18
79. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ 70
80. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 70
81. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ШЛЯХОВИХ МАШИН «ЖОВТНЕВА КУЗНЯ» 20
82. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 17
83. ПРАТ КОТС 77
84. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКА РЕАЛБАЗА 18
85. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 19
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СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
86. ПРАТ КРАСНОГРАДСЬКОЇ МІЖВІДОМЧОЇ ПЕРЕСУВНОЇ МЕХАНІЗОВАНОЇ КОЛОНИ № 28 20
87. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 54
88. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 17 3
89. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 63
90. ПАТ ЛАДАСЕРВІС 22
91. ПАТ ЛАДАСЕРВІС 22
92. ПРАТ ЛЕКХІМ 71
93. ПАТ ЛІКО-КАПІТАЛ 10
94. ПАТ ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ 62
95. ПРАТ ЛЮБОТИНСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕСТО» 20
96. ПРАТ МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ» 33
97. ПРАТ МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ» 35
98. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 15
99. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 31

100. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 19
101. ПАТ МЕБЛІ 69
102. ПРАТ МЕЛАВТОТРАНС 24
103. ПРАТ МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 61
104. ПРАТ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА 71
105. ПРАТ ММС КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА 2
106. ПАТ МОЇВСЬКЕ 27
107. ПРАТ МОЛОДІЖНА МОДА 5
108. ПАТ МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ 62
109. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРТЕК» 43
110. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ 27
111. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 37
112. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД «БУДКОНСТРУКЦІЯ» 37
113. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР 6
114. ТОВ НІЦ ЗТЗ-СЕРВІС 66
115. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ 5
116. ПРАТ НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 47
117. ПАТ НОРД 11
118. ПРАТ НЬЮ СЕРВІС 35
119. ПРАТ ОДЕСАХІМОПТТОРГ 67
120. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 15
121. ПРАТ ОЙЛСЕРВІС 21
122. ПРАТ ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР 57
123. ПРАТ ОСКІЛ 21
124. ПРАТ ПАЖ-ХОЛДІНГ 55
125. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 156 72
126. ПРАТ ПЕРЛИНА 44
127. ПАТ ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ФАРФОРУ 68
128. ПРАТ ПЕТРОІМПЕКС 79
129. ПЗНВІФ ВЕНЧУРНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФОНД 46
130. ПРАТ ПІВДЕННЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ 63
131. ПАТ ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ 44
132. ПАТ ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ 36
133. ПАТ ПОЛІСЯНКА 48
134. ПАТ ПОЛТАВА-БАНК 14
135. ПРАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ» 53
136. ПАТ ПРИЛАДОБУДІВНИК 53
137. ПАТ ПРОДЦЕНТР 52
138. ПАТ ПРОЖЕКТОР 16
139. ПРАТ ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «УКРЦЕМЕНТ» 5
140. ТОВ ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ 21
141. ПАТ РАДОМИШЛЬСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 11848 69
142. ПАТ РАДСАД 24
143. ПРАТ РЕАГЕНТ 35
144. РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «СВЯЗЬ» 27
145. ПАТ РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ 80
146. ПРАТ РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОТЕК» 25
147. ПРАТ РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОТЕК» 25
148. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ГАЗОТРОН» 73
149. ПАТ РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ» 57
150. ПРАТ САД 56
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СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
151. ПРАТ СВИНЕЦЬ 57
152. ПРАТ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «НОРД» 1
153. ПРАТ СЕРВІС-ПОБУТ 56
154. ПАТ СОКОЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР 69
155. ПАТ СПЕЦТЕХСКЛО 52
156. ПАТ СПЕЦТЕХСКЛО А 49
157. ПРАТ СПОРТТОВАРИ ЖИТОМИР 70
158. ПРАТ СПОРТТОВАРИ ЖИТОМИР 71
159. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» 64
160. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ -ГАРАНТИЯ» 39
161. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ» 2
162. ПРАТ СТРИЖІВСЬКЕ 61
163. ПРАТ СТРИЖІВСЬКЕ 65
164. ПАТ СУМСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 58
165. ПРАТ ТЕХНІКА 28
166. ПРАТ ТЕХНОСЕРВІС 42
167. ПРАТ ТЕХНОСИСТЕМА 5
168. ПРАТ ТОРГОВИІЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 2
169. ПРАТ ТОРГОВИЙ БУДИНОК БОРОДИНСЬКИЙ 28
170. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ВАКУЛА» 26
171. ПРАТ ТРАНСФОРМАТОР 19
172. ПРАТ ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» 61
173. ПРАТ УКРАЇНА 17
174. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 45
175. ПРАТ УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА 43
176. ТОВ УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 1
177. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК 67
178. ПАТ УКРГІДРОПРОЕКТ 29
179. ПРАТ УКРНАФТОПРОМ 67
180. ПРАТ УКРТАРА-ВОЛАНПАК 48
181. ПАТ УКРТЕКСТИЛЬ 28
182. ПРАТ ФАБРИКА МРІЯ 4
183. ПАТ ФІНАНС БАНК 46
184. ПРАТ ФІРМА «АНТІК» ЛТД 70
185. ПАТ ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ 8
186. ТОВ ХАРВЕСТАГРО 66
187. ПАТ ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2 44
188. ПРАТ ХЕРСОНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 24
189. ПАТ ХІМТЕПЛОМАШ 72
190. ПРАТ ХЛІБОЗАХИСТ 17
191. ПАТ ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 51
192. ПРАТ ШВЕЙНО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАРМОНІЯ» 28
193. ПАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962 55
194. ПАТ ЮГЦЕМЕНТ 40
195. ПРАТ ЮЖАГРОСТРОЙ 29
196. ПРАТ ЮНІСТЬ 5 29
197. ПРАТ ЯКУШИНЕЦЬКЕ 81

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційновидавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
emi tent@vi do mos tissmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 15071
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
21.04.2015 р. 


