
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ФIНАНС КАПIТАЛ АМ»; код за ЄДРПОУ 
35858567; місцезнаходження 61022 м. Харкiв, вул. Клочкiвська, буд. 
67; тел./факс: (057) 763-23-01; Е-mail 35858567@sodruzhestvo.com.ua; 
адреса сторінки в мережі Інтернет bgs.kh.ua/em/107-35858567.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Директор Островський Микола Петрович звiльнено з 17.03.2015р. 

за власним бажанням особа перебувала на посадi з 24.12.2009р. 

Директор Птушкiна Юлiя Володимирiвна призначено з 18.03.2015р. 
на 3 роки вiдповiдно Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - головний бухгалтер, директор. Зазначені особи не 
надали згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не 
володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не мають. Рiшення прийнято акцiонером-власником 100% акцiй това-
риства та складено у формi Наказу № 12 вiд 16.03.2015р. Директор 
Островський М.П. підтверджує достовірність інформації, що міститься 
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством.
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ЩОДЕННЕ офіційне видання
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Київської міжнародної фондової біржі
Фондової біржі «ІННЕКС»

Український інститут розвитку фондового ринку запрошує взяти участь у навчальних програмах у І півріччі 2015 року

Дата Назва навчальної програми

10.03.15 – 20.03.15 Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
Кваліфікаційний іспит - 20.03.15 

30.03.15 – 10.04.15 Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
Кваліфікаційний іспит - 10.04.15

21.04.15 – 23.04.15 Навчання фахівців з питань фінансового моніторингу профучасників ринку цінних паперів
Кваліфікаційний іспит - 23.04.15

18.05.15 – 29.05.15 Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
Кваліфікаційний іспит - 29.05.15

09.06.15 – 11.06.15 Навчання фахівців з питань фінансового моніторингу профучасників ринку цінних паперів
Кваліфікаційний іспит - 11.06.15

15.06.15 – 25.06.15 Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
Кваліфікаційний іспит - 25.06.15

 Дати початку навчальних програм є орієнтовними.
Навчання проводиться за умови комплектації групи.



№ 49 (4093) 19 БЕРЕЗНЯ 2015 р.

Телефон редакції: 456-24-60. 3

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

ПАТ «Автотранспортне підприємство 16354» 41
ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-банк» 35
ПАТ «Банк «Контракт» 15
ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» 9
ПрАТ «Берізка-сервіс» 33
ПрАТ «Виробничо-технічне підприємство 

«Укренергочормет»
41

ПАТ «Вінницяплодоовочпостач» 28
ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» 5
ПАТ «Вовчанська взуттєва фабрика» 45
ПАТ «Вовчанський агрегатний завод» 48
ПрАТ «Волиньводгосп» 30
ПАТ «Волиньобленерго» 17
ПАТ «ВТКФ «Ласощі» 18
ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» 32
ПАТ «Горизонт» 55
ПрАТ «Давікон» 40
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» 24
ПАТ «Дрогобицький молочний завод» 50
ПрАТ «Екологоохоронна фірма «Креома-Фарм» 53
ПАТ «Експериментальний механічний завод» 52
ПАТ «Електротехнічний завод» 4
ПрАТ «Ензим» 26
ПАТ «ЕНКО» 19
ПрАТ «Житловик» 20
ПАТ «Завод залізобетонних виробів №1» 23
ПАТ «Закарпатвтормет» 15
ПрАТ «Закарпатське племпiдприємство» 51
ПАТ «Івано-Франківський м’ясокомбінат» 34
ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд» 32
ПрАТ «Ізюмриба» 40
ПАТ «Ізяславський Агропостач» 31
ПрАТ «ІК «Восток-Інвест» 14
ПАТ «Ім. Т.Г.Шевченка» 38
ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк» 17
ПАТ «Інжбудсервіс» 21
ПАТ «Інтеграл-Банк» 39
ПрАТ «ІРОКС» 39
ПАТ «Каплинцівське» 26
ПрАТ «Кепiтел Бiлдiнг Корпорейшен» 23
ПАТ «Київська пересувна механізована 

колона-2»
21

ПАТ «Київське автотранспортне підприємство 
13061» 

47

ПАТ «Київський дослідний ремонтно-механічний 
завод»

5

ПрАТ «Київський експериментальний завод 
харчових машин»

8

ПрАТ «Ковельтрансводгосп» 32
ПАТ «Комерційний банк «Преміум» 10
ПрАТ «Компанія з управління активами 

«Карпати-інвест» 
42

ПрАТ «Компанія Київінвестбуд» 7
ПАТ «Компанія Росток» 6
ПрАТ «Комплекс «Дружба» 26
ПАТ «Конструкторське бюро коксохімічного 

машинобудування»
24

ПАТ «Концерн АВЕК ТА КО» 40
ПАТ «Краснодонвугілля» 18
ПАТ «Криворізький суріковий завод» 25
ПрАТ «Куликівське молоко» 22
ПАТ «Лебідь» 41
ПрАТ «Лисянська рибоводно-меліоративна 

станція» 
43

ПрАТ «Локачинський хлібозавод» 10
ПАТ «Львівський інструментальний завод» 46
ПАТ «Львівський холодокомбінат» 47

ПрАТ «Мала механізація» 44
ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» 49
ПрАТ «Ніжинський завод сільськогосподарського 

машинобудування»
45

ПрАТ «Ніжинський торговий дім «Іскра» 22
ПрАТ «Новгород-Сіверський сирзавод» 29
ПрАТ «Нововолинський хлібозавод» 32
ПрАТ «Новоодеський райагрохім» 6
ПАТ «Номiнал» 35
ПАТ «Первухінський цукровий завод» 30
ПАТ «ПКІ конвеєробудування» 31
ПАТ «ПлазмаТек» 16
ПАТ «Полімер» 44
ВАТ «Полтавський ГЗК» 27
ПАТ «Порт Чернігів» 52

«Приватне Закарпатське обласне 
акціонерне товариство по туризму та 
екскурсіях «Закарпаттурист» 

46

ПрАТ «Промислово-технологічний парк 
«Київщина»

47

ПАТ «Ремонтно-будівельне управління №3» 42
ПАТ «Сад Поділля» 38
ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» 11
ПрАТ «Слобода» 30
ПрАТ «Спецбудмаш» 48
ПАТ «Страхова компанія «Місто» 12
ПрАТ «Страхова компанія «Остра» 50
ПАТ «Теремно хліб» 12
ПАТ «Тернопільське «Агропромтехніка» 11
ПАТ «Техмашремонт» 27
ПрАТ «Технолог» 34
ПрАТ «Торговий дім «Моноліт» 55
ПАТ «Трест «Київміськбуд-2» 7
ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія» 20
ПАТ «Українське спеціальне будівельно-

монтажне підприємство 
«Укрспецбудмонтаж»

51

ПАТ «Український науково-дослідний інститут 
технології суднобудування»

48

ПрАТ «Укрлісмаркетінг» 9
ПрАТ «Укрпангруп» 42
ПАТ «Укрпостачбуд» 20
ПАТ «Уманьавтодор» 37
ПрАТ «Управління механізації «Південтрансбуд» 27
ПрАТ «Фiнанс Капiтал АМ» 1
ПрАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр» 16
ПАТ «Фермент» 22
ПАТ «Фірма «Будкомплект» 43
ПАТ «Фітофарм» 7
ПАТ «Харківстальконструкція» 14
ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» 36
ПрАТ «Харківський будівельний союз» 29
ПАТ «Харківський електротехнічний завод 

«Укрелектромаш»
36

ПАТ «Херсонмонолiтбуд» 37
ПАТ «Херсонський завод карданних валів» 19
ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» 13
ПАТ «Хмельниччина-АВТО» 4
ПрАТ «Центральна Будівельна Компанія» 33
ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика 

«Україна»
28

ПрАТ «Чернігів-Сортнасіннєовоч» 13
ПрАТ «Чернігівфільтр» 33
ПрАТ «Шляхова ремонтно-будівельна дільниця 

№ 7» 
51

ПАТ «Щорський завод продовольчих товарів» 53

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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34 Передплатний індекс 21925

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»
(код ЄДРПОУ 00451636)

Місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Симона Петлюри, 10.

Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківський м’ясо-
комбінат» (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових 
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 квітня 
2015 року о 12:00 годині за адресою: Івано-Франківська обл., м. 
Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, 10 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 години до 11:30 
години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. 
Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати при собі 
документ, який посвідчує особу, а також довіреність, оформлену від-
повідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах акціонерного товариства – 14 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства 

за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ви-
конавчого органу.

5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства 
за 2014 р.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків 
Товариства за 2014 р.

8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Про зміну кількісного складу Наглядової ради товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства 

та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
11. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого 

черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в 
новій редакції.

12. Про внесення змін та затвердження нової редакції положення 
про Наглядову раду товариства.

13. Обрання членів наглядової ради Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання 

від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами 
наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.

15. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних 
правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства, тис. грн.

Період
звітний попередній

Усього активів 1 035 641 710 171
Основні засоби 95 980 99 263
Довгострокові фінансові інвестиції 524 823 154 685
Запаси 40 883 52 517
Сумарна дебіторська заборгованість 362 745 392 406
Грошові кошти та їх еквіваленти 254 344
Нерозподілений прибуток -53 132 -45 490
Власний капітал 21 269 28 911
Статутний капітал 74 400,844 74 400,844
Довгострокові зобов’язання 450 000 451 087
Поточні зобов’язання 564 372 230 173
Чистий прибуток (збиток) -7 642 -27 282
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 600 211 18 600 211
Кількість власних акцій, викуплених про-
тягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

203 282

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть озна-
йомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та 
вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Това-
риства за місцезнаходженням ПАТ «Івано-Франківський м’ясокомбінат» 
у робочі дні з 09:00 години до 12:00 години у кім. № 1. Відповідальна 
особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до 
загальних зборів акціонерів – директор Стороженко Володимир Григо-
рович. За детальною інформацією звертатися за тел.: (03422) 2-34-17.

Директор ПАТ «Івано-Франківський м’ясокомбінат» 
Стороженко В.Г.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕХНОЛОГ» (код ЄДРПОУ – 14181442)

місцезнаходження: 20300, Черкаська область, Уманський район, 
місто Умань, вул. Мануїльського, 8. Повідомляє про проведення 

чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
22 квітня 2015 року об 11:00 годині в адмінбудівлі Товариства 

за адресою: Черкаська область, Уманський район, місто Умань, 
вулиця Мануїльського, будинок 8, ІІ поверх, зал для конференцій.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт Правління ПрАТ «Технолог» про результати фінансово-гос-

подарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління.

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Технолог» про результати фінансово-
господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт ревізора за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревізора.

7. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Технолог» за 
2014 рік. 

8. Порядок розподілу прибутку Товариства, затвердження розміру, 
строків та порядку виплати частки прибутку (дивідендів).

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період
2014 рік 2013 рік

Усього активів 248143 160260
Основні засоби 41960 47799
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 57818 27793
Сумарна дебіторська заборгованість 131026 81471
Грошові кошти та їх еквіваленти 9795 1781
Нерозподілений прибуток 166807 115954
Власний капітал 176457 125604
Статутний капітал 2367 2367
Довгострокові зобов’язання 13479 10308
Поточні зобов’язання 58207 24348
Чистий прибуток (збиток) 57446 43782
Середньорічна кількість акцій (шт.) 236752320 236752320
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 322 319
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 22 квітня 2015 року з 

10:00 години до 10:50 години за місцем проведення зборів. Дата скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах: станом на 24 годину 16 квітня 2015 року. Для участі в загальних 
зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера 
крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загаль-
них зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» 
до дня скликання загальних зборів акціонери мають можливість озна-
йомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за 
адресою: 20300 Черкаська область, Уманський район, місто Умань, 
вулиця Мануїльського, будинок 8, приймальня, ІІ поверх у робочі дні 
з 8-00год. до 17-00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами є Голова правління Ренський Сергій 
Олександрович тел.: (04744) 4-03-03, 4-03-02. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість озна-
йомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше 
ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Телефон для довідок: (04744) 4-03-02, 4-03-03 
Наглядова рада
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