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Фондової Біржі «ІННЕКС»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕРЛАН»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
52001, Україна, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, 

м. Підгороднє, вул. Ленінградська, 5.
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕРЛАН» (надалі ПРАТ «ЕР-
ЛАН» або Товариство) повідомляє Вас, що 30 березня 2015 року об 
11.00  годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, Дніпро-
петровський район, м. Підгороднє, вул. Ленінградська, 5, актова зала 
ПРАТ  «ЕРЛАН», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 30 березня 2015 року з 10.40 год. до 10.55 год. за адресою: 
Україна, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, м. Підгород
нє, вул. Ленінградська, 5, актова зала ПРАТ «ЕРЛАН».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00  год. 24.03.2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 27 березня 2015 року (включно) у робочі дні, 
з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 
13.00  год. до 14.00 год.) за адресою: 49021, Україна, м. Дніпропетровськ, 
вул. Берегова, 135. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів 
особа  – Головний бухгалтер ПРАТ «ЕРЛАН» – Фурс І.М.

30 березня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у 
місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці про-
ведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово

господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

5. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансовогосподарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-

ства.
10. Обрання Ревізора Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ  «ЕР-
ЛАН» (тис.грн.)

Найменування показника 2013 рік 2014 рік
Усього активів 1 193 184 1 101 666
Основні засоби  (залишкова вартість) 381 472 378 024
Довгострокові фінансові інвестиції 158 158
Запаси 62 477 31 553
Сумарна дебіторська заборгованість 418 493 405 918
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 814 88
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 574 156 744 529
Власний капітал 131 406 38 967
Статутний капітал 436 235 436 235
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 1 061 778 1 140 633
Чистий прибуток (збиток) 104 393 170 350
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 362 351 4 362 351
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 813 581

Телефон для довідок: (0562) 38-40-01.
ПРАТ «ЕРЛАН»
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «IЛЛIЧIВСЬКИЙ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «IЛЛIЧIВСЬКИЙ»
1. Повне найменування емітента  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
 ТОВАРИСТВО «ЗАВОД 
 «IЛЛIЧIВСЬКИЙ»

2. Організаційноправова форма  Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження  67806, смт Авангард,
4. Код за ЄДРПОУ  05529001 
5. Міжміський код та телефон, факс  (048) 7294040 (048) 7294040
6. Електронна поштова адреса  gleb@project.od.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
прийняття 

рішення

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноваження)
Посада

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 

особи

Паспортні дані фізичної особи або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
20.02.2015 звільнено Головний 

бухгалтер
Пономаренко Олена Леонiдiвна КК 406512

28.01.2000 Малиновський РВ УМВС 
України в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:
Звiльнено з посади Головного бухгалтера ПАТ «ЗАВОД «IЛЛIЧIВСЬКИЙ» Пономаренко Олену Леонiдiвну (Паспорт серiя КК №406512 Малиновським 
РВ УМВС України в Одеськiй областi, 28.01.2000р.). Рiшення про звiльнення прийнято Директором (Наказ №3 вiд 20.02.2015р.). Пiдстава звiльнення – 
заява Пономаренко Олени Леонiдiвни. Обґрунтування звiльнення – за власним бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у 
Пономаренко Олени Леонiдiвни немає. Строк перебування на посадi Головного бухгалтера  з 01.11.2001р. Частки у статутному капiталi ПАТ «ЗАВОД 
«IЛЛIЧIВСЬКИЙ» немає. Розмiр пакету акцiй  0 шт. (0,00%). Замiсть звiльненої Пономаренко Олени Леонiдiвни, нiкого не призначено.
20.02.2015 припинено повноваження Директор Козирь Анатолiй Миколайович КМ 043336

02.08.2002 Малиновський РВ ОМУ 
УМВС України в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:
Припиненi повноваження Директора ПАТ «ЗАВОД «IЛЛIЧIВСЬКИЙ» Козиря Анатолiя Миколайовича (Паспорт серiя КМ № 043336 виданий Малинов-
ським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi, 02.08.2002р.). Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою (протокол 
№20/02/15 вiд 20.02.2015р.). Пiдстава припинення повноважень – заява Козиря Анатолiя Миколайовича. Обґрунтування звiльнення – преобрання. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у Козиря Анатолiя Миколайовича немає. Строк перебування на посадi Директора  з 
25.12.2012р. Частки у статутному капiталi ПАТ «ЗАВОД «IЛЛIЧIВСЬКИЙ» немає. Розмiр пакету акцiй  0 шт. (0,00%). 
20.02.2015 обрано Директор Бобошко Вiталiй Володимирович КЕ 873172

17.12.1997 Малиновський РВ УМВС 
України в Одеськiй областi 

0

Зміст інформації:
Обрано безстроково на посаду Директора ПАТ «ЗАВОД «IЛЛIЧIВСЬКИЙ» Бобошко Вiталiя Володимировича (паспорт КЕ 873172 виданий Малинов-
ський РВ УМВС України в Одеськiй областi 17.12.1997р.). 
Рiшення при обрання на посаду Директора ПАТ «ЗАВОД «IЛЛIЧIВСЬКИЙ» прийнято Наглядовою радою. Протокол №20/02/15 вiд 20.02.2015р. 
Обґрунтування змiни – переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Розмiр пакету акцiй  0 шт. (0,00 %).
Посадова особа протягом своєї дiяльностi обiймала посади Директор, Ревiзор, Голова ревiзiйної комiсiї.

Директор ___________________ Бобошко В.В. 

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРГАЗ-
ПРОМБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 24262992
3. Місцезнаходження 02098, м. Київ, вул. Днiпровська 

набережна, 13
4. Міжміський код, телефон та факс 445536545, 445532939
5. Електронна поштова адреса andrienko@ugpb.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.ugpb.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Посадова особа Вашеняк Олег Олексiйович (особа не дала згоди на 

розкриття паспортних даних) рiшенням Наглядової Ради вiд 18.02.2015 
звiльнена 18.02.2015 вiд виконання обов`язкiв Голови Правлiння ПАТ  «УКР
ГАЗПРОМБАНК» та виведена зi складу Правлiння у зв`язку з поданою за-
явою про звiльнення. Вашеняк Олег Олексiйович перебував на посадi Го-

лови Правлiння ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» з 15.12.2014. Акцiями ПАТ 
«УКРГАЗПРОМБАНК» не володiє, судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Посадова особа Костюков Євген Олегович (особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних) рiшенням Наглядової Ради вiд 18.02.2015 призна-
чена з 19.02.2015 виконуючим обов`язки Голови Правлiння ПАТ «УКРГАЗ
ПРОМБАНК» на строк до моменту погодження призначення та визначення 
вiдповiдностi професiйної придатностi та дiлової репутацiї нового Голови 
Правлiння. Костюков Євген Олегович перебуває на посадi Заступника Голови 
Правлiння ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» 7 рокiв. Акцiями ПАТ «УКРГАЗПРОМ-
БАНК» не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа Лiщенко Наталiя Василiвна (особа не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) рiшенням Наглядової Ради вiд 18.02.2015 
звiльнена 18.02.2015 вiд виконання обов`язкiв головного бухгалтера, та ви-
ведена з 19.02.2015 зi складу Правлiння ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» у 
зв`язку з поданою заявою про звiльнення. Лiщенко Наталiя Василiвна пе-
ребувала у складi Правлiння з 17.08.1999. Акцiями ПАТ «УКРГАЗПРОМ-
БАНК» не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Найменування посади Костюков Євген Олегович
в.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.02.2015
(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАКЕТ»
(ідентифікаційний код 02970346),

яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 29/31, 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 22 квітня 
2015 р. о 14-00 годині за адресою м. Київ, вул.. Ярославська, 51, в при-
міщенні цеху по виготовленню продукції.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: 

обрання робочих органів ( голова зборів, секретар зборів , лічильна комі-
сія) та затвердження регламенту загальних зборів. 

2. Звіт Правління ПрАТ «ПАКЕТ» про результати фінансовогосподарської 
діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту . 

3. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізора.

4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПАКЕТ» за 2014 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту. 

5. Затвердження річного Звіту Товариства про підсумки фінансово
господарської діяльності за 2014 рік і визначення основних напрямків ді-
яльності на 2015 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ПАКЕТ» за 2014 рік.
Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у за-

гальних зборах – станом на 24 годину 16 квітня 2015р.
Реєстрація учасників зборів буде здійснюватись 22.04.2015 р. за адресою 

проведення зборів з 1315 до 1345 год. на підставі документів, що посвідчу-
ють особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати доручення на 
право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства, та 
документ, що посвідчує особу. Ознайомлення з документами порядку денно-
го відбувається за адресою : м. Київ, вул. Червоноармійська, 29/31 в примі-
щенні приймальні щовівторка та щосереди з 900 до 1200 за попереднім 
записом. 22.04.2015р. ознайомлення акціонерів з документами відбувається 
у місці проведення зборів. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами 
зборів особа: Голова Правління Ткаля С. Б. , тел. 2894898

Основні показники фінансово-господарської діяльної ПрАТ  «ПА-
КЕТ» за 2014 р. ( тис. гр.)

Найменування показника  Період
Звітний Попередній

1 Усього активів 496,9 537,9
2 Основні засоби 55,5 61,6
3 Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
4 Запаси 320,2 282,7
5 Сумарна дебіторська заборгованість 102.8 192,5
6 Грошові кошти та їх еквіваленти 18,4 1,1
7 Нерозподілений прибуток(збиток) (482.2) (528,8)
8 Власний капітал 224,2 177,5
9 Статутний капітал 614.2 614,2
10 Довгострокові зобов»язання  -
11 Поточні зобов»язання 277,9 363,8
12 Чистий прибуток (збиток) 46,6 (107,4)
13 Середньорічна кількість акцій (шт.) 2456974 2456974
14 Кількість власних акцій, викуплених протягом 

періоду (шт.)
 -  - 

15 Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  -

16 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 23

Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про депозитарну 
систему України» власник цінних паперів зобов»язаний звернутись до де-
позитарної установи (Зберігача) та укласти з нею договір про обслугову-
вання рахунка в цінних паперах від власного імені. 

Дата 23.02.2015р  Наглядова рада ПрАТ «ПАКЕТ»

ПрАТ «ПРИКАРПАТТЕхРЕСУРСИ» повідомляє ,що 
27  березня 2015 ррку о 14 год. О0 хв.. відбудуться загальні збори 
акціонерів.

Порядок денний.
1.Інформація про результати роботи Товариства у 2014 році.За-

твердження балансу.
2.Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків ) за звітний 

період.
3.Вибори директора Товариства
1.Про виступ майновим та фінансовим поручителем по 

зобов»язаннях третьої особи 
Збори відбудуться за адресою: 
м.ІваноФранківськ, вул.Гетьмана Сагайдачного,48д
Реєстрація учасників проводиться з 1300 до 1345.
При собі мати паспорт і сертифікат акцій, уповноваженим осо-

бам   доручення і документ, що посвідчує особу 
. 
Директор  Савчук І.В 

Шановний акціонер 

ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ»!
Повідомляємо про проведення річних (чергових) Загальних зборів 

акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА 
ТЕЦ», код за ЄДРПОУ 05471158, місцезнаходження: 65003, м. Одеса, 
вул.  Церковна, 29 (далі  Товариство), які відбудуться 25 березня 
2015  року о  10.00 за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, 
кімната № 1 (актова зала). Реєстрація учасників Загальних зборів з 
9.00 до 9.50 у день та за місцем проведення Загальних зборів. Для 
реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, 
який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, 
який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження пред-
ставника на участь у Загальних зборах, оформлений згідно вимог чинно-
го законодавства України. 

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рі-
шення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 
4. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово  гос-

подарської діяльності Товариства у 2014 році та його затвердження.
5. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та його 

затвердження.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії, 

Виконавчого органу Товариства. 
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених чинним законодавством.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів. 
10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 

рік. 
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів 

на 2015 рік.
12. Затвердження значних правочинів, вчинених в 2014 році.
13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень чле-

на Правління Товариства. 
14. Обрання члена Правління Товариства, уповноваження Голови 

правління на підписання договору з членом Правління.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах — станом на 19.03.2015 року.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: акціо-
нери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання 
повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення 
Загальних зборів за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, 
кімната № 3 (кабінет начальника юридичного відділу). Відповідаль-
ний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — головний 
бухгалтер Нєганова Вероніка Олександрівна. Довідки за телефоном 
0487386251.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного 
Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не 
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 331784 289421
Основні засоби 87466 92158
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1456 1783
Сумарна дебіторська заборгованість 85664 99033
Грошові кошти та їх еквіваленти 15086 8465
Нерозподілений прибуток (273043) (202885)
Власний капітал (229126) (158844)
Статутний капітал 43525 43525
Довгострокові зобов'язання 26648 26955
Поточні зобов'язання 534262 421310
Чистий прибуток (збиток) (70282) (51247)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 174101600 174101600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

394 456

Голова Правління Товариства                                           Астапов Є.А. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙАГРОхІМ» 

(далі – Товариство) 
(ідентифікаційний код 05488383; місцезнаходження: вул. 40 років 

Перемоги, б. 21, смт.Ялта, Першотравневий район, Донецька обл., 
Україна, 87450) повідомляє про проведення річних Загальних зборів 

акціонерів.
Датата час проведення річних Загальних зборів: «16» квітня 2015 року 

о 14:00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів: 87450, Донецька область., 

Першотравневий район, смт.Ялта, вулиця 40 років Перемоги, буди-
нок  35, кабінет №1.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «16» квітня 
2015 року о 13:00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «16» квіт-
ня 2015 року о 13:45 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87450, Донецька 
область., Першотравневий район, смт.Ялта, вулиця 40 років Перемо-
ги, будинок 35, фойє. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Загальних зборах акціонерів  «10» квітня 2015 року станом на 
24:00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансовогосподарської ді-

яльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2014 році. 
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціо-
нерів, із зазначенням правочинів та їх граничної сукупної вартості.

7. Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2014 р.

Попере-
дній 2013 

р.
Усього активів 527,8 544,5
Основні засоби 481,5 518,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 46,3 25,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  935,7  939,4

Власний капітал 457,0 453,3
Статутний капітал 197,8 197,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 70,8 91,2
Чистий прибуток (збиток) 3,7 9,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 791240 791240
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 3

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або 
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів 
за адресою: 87450, Донецька область., Першотравневий район, смт.Ялта, 
вулиця 40 років Перемоги, будинок 35, кабінет №1, з понеділка по 
п'ятницю   з 1000 до 1400, за винятком неробочих та святкових днів, а 
також у день проведення Загальних зборів  за місцем їх проведення. Акці-
онери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує осо-
бу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право 
власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Літві-
ненко Зоя Іванівна.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI 
Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів 
зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та 
укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок 
в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня 
набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депози-
тарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та 
при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо враху-
вання цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах 
емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитар-
ного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (06297) 90331
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-

СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 4250078.
Генеральний директор ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВИЙ
РАЙАГРОхІМ»  _____________________ Ф.І.Ісіров

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 ПАТ "УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 2054555 
5. Електронна поштова адреса Nataliia.Syrovatka@unicredit.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.unicredit.ua/sp_
reginfo/

7. Вид особливої інформації Факти лістингу/делістингу цінних 
паперів на фондовій біржі

II. Текст повідомлення
19 лютого 2015 року ПАТ «ФБ «Перспектива» прийнято рiшення 

№15/12/19 01 про виключення (делiстинг) з 19 лютого 2015 року з Бiржового 
списку та Бiржового реєстру котирувального списку другого рівня лістингу 
облiгацiй iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) серiї I (код ISIN  
UA4000166292), загальною номiнальною вартiстю 250 000 000 грн. у кiлькостi 
250 000 шт., випущених ПАТ «УКРСОЦБАНК». Спiввiдношення частки у 
загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру 
конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках): 100%. Пiдставою для прийнят-
тя зазначеного рiшення є закiнчення 17 лютого 2015 року обiгу цiнних паперiв.

Випуск облiгацiй серiї I зареєстрований Нацiональною комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку 30 квiтня 2013 року (номер Свiдоцтва про 

реєстрацiю № 61/2/2013, дата видачi 20 червня 2013 року). Тип облiгацiй, 
щодо яких вчинена дiя  iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї, 
бездокументарна форма iснування , загальна кiлькiсть випуску становить 
250 000 (двiстi п’ятдесят тисяч) шт., номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї 
становить 1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 копiйок).

Рiшення про включення в лiстинг ПАТ «ФБ «Перспектива» облiгацiй 
iменних вiдсоткових звичайних (незабезпеченних) серiї I було прийнято 
Правлiнням ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Протокол № 9 вiд 20.06.2013 року).

Iншi цiннi папери, випущенi ПАТ «УКРСОЦБАНК», у лiстингу на ПАТ  «ФБ 
«Перспектива» вiдсутнi.

У лiстингу ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» перебувають прості iменні акцiї 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» у кількості 24 675 214 419 штук загальною номіналь-
ною вартістю 2 467 521 441,90 грн. Права акцiонерiв – власникiв простих 
iменних акцiй не змiнилися, та викладенi в Статутi Банку, що розмiщений 
на вебсторiнцi Банку (www.unicredit.com.ua).

З 19 лютого 2015 року облiгацiї iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) 
бездокументарна форма iснування ПАТ «УКРСОЦБАНК» серiї I бiльше не 
котируватимуться на фондовiй бiржi ПАТ «ФБ «Перспектива» у зв’язку iз 
закiнченням їх обiгу.

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 Савощенко Т.Ю.
В.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.02.2015
(дата)

ПАТ “УКРСОЦБАНК”
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМПЛЕКСНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШИРОКОПРО-

ФІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА - 2»
Приватне акціонерне товариство «Комплексне підприємство широко-

профільного будівництва  2» (далі – ПрАТ «КПШБ – 2» або Товариство) 
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства 
(далі – загальні збори):

повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство 
«Комплексне підприємство широкопрофільного будівництва  2»;

ідентифікаційний код: 32306302;
місцезнаходження Товариства: 02105, м. Київ, вул.Тампере, 13Б;
дата проведення загальних зборів: 27.03.2015 року;
час початку загальних зборів: об 17:00 годині в день проведення за-

гальних зборів – 27.03.2015 року;
місце проведення загальних зборів: 02105, м. Київ, вул.Тампере, 13-Б, 

зал засідань, І-ий поверх;
час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 

зборах: реєстрація акціонерів буде проводитись в день проведення загаль-
них зборів (27.03.2015 року) з 16:00 до 16:45 години за адресою проведен-
ня загальних зборів.

Перелік акціонерів ПрАТ «КПШБ – 2», які мають право на участь у за-
гальних зборах, буде складений станом на 24 годину 23 березня 2015 року 
у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему Укра-
їни.

Акціонери ПрАТ «КПШБ – 2» мають можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за-

гальних зборів, за місцезнаходженням ПрАТ «КПШБ – 2» (02105, м. Київ, 

вул. Тампере, 13Б, зал засідань, Іий поверх) у робочі дні: з понеділка по 
п’ятницю, у робочий час: з 9.00 до 17.00, а в день проведення загальних 
зборів  також у місці їх проведення (02105, м. Київ, вул. Тампере, 13Б, зал 
засідань, Іий поверх). 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами, – Іванова Ірина Леонідівна, тел. +380445733700,  
+380445733801.
Порядок денний річних загальних зборів акціонерів (перелік питань, 

що виносяться на голосування):
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів То-

вариства.

3. Звіт Голови правління про результати фінансовогосподарської діяль-
ності Товариства за 2014 рік.

4. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного фінансового звіту за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів за 

2014 рік.
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! 
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись на підставі 

переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Для 
участі у загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представнику (ам) акціо-
нера – також документ, що підтверджує повноваження представника на 
участь у загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства 
України.

Пропозиції щодо питань, які виносяться на голосування (крім кандида-
тів до органів товариства), приймаються від акціонерів у письмовій формі 
не пізніш, як за 20 днів до дня їх проведення, а пропозиції щодо кандидатів 
до органів товариства приймаються не пізніше ніж за 7 днів до зборів.

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

Найменування показників
Період (в тис.грн.)

Звітний
2014 рік

Попередній 
2013 рік

Усього активів 283693 316053
Основні засоби (залишкова вартість) 11827 13138
Інші фінансові інвестиції 13454 13454
Запаси 483 597
Сумарна дебіторська заборгованість 9385 5037
Грошові кошти та еквіваленти 1217 1011
Власний капітал 38755 38607
Статутний капітал 740 740
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 18666 27639
Чистий прибуток (збиток) 148 9
Середньомісячна кількість акцій (шт.) 7400 7400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

29 29

Правління ПрАТ «Комплексне підприємство широкопрофільного 
будівництва - 2»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

I.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА»; 2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітен-
та  – 33781592; 3.Місцезнаходження37500, Полтавська область, Лубен-
ський район, м.Лубни, Майдан Володимирський, 16/1; 4.Міжміський код, 
телефон та факс(05361) 77977/ 77980; 5.Електронна поштова адреса 
емітента goliney.oksana@wildorchid.com.ua; 6.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації – http://wildorchid.com.ua; 7.Вид особливої інформації відповід-
но до вимог глави 1 розділу IІІ 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
 ПрАТ «ДИКА ОРХІДЕЯ,УКРАЇНА» повідомляє, що згідно Наказу № 9З 

від 20.02.2015р., звільнено Головного бухгалтера Бельмас Світлану Ми-
колаївну, паспорт серії КН № 561794 вид. 29.12.1997р. Лубенським МРВ 
УМВС в Полтавській області, не володіла часткою в статутному капіталі 
емітента, на посаді головного бухгалтера пропрацювала 3 роки; Згідно 
Наказу №14П від 20.03.2015р. призначено на невизначений термін 
Голов ним бухгалтером Морозову Марину Володимирівну, паспорт серії 
ВВ №239634 вид. 26.01.1998р. Ворошиловським РВ УМВС України в 
м.Донецьку, не володіє часткою в статутному капіталі емітента, попере-
дне місце роботи головний бухгалтер ТОВ «ПІРМІН». Звільнена та при-
значена посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не мають.

III.Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Генеральний директор (підпис) О.Ю.Голіней 23.02.2015 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИКА ОРхІДЕЯ, УКРАЇНА»

Річна інформація ПАТ за 2014 р.
Публiчне акцiонерне товариство «Херсонський маслозавод». ЄДРПОУ 

05507442. Адреса 73036 м.Херсон вул.Перекопська, 162, тлф 0552552982. 
Пов ний текст РІ у ЗІБД Комісії розкрит 23.02.15. Вебсторінка, на який розміще-
но РІ: maslozavodkherson.vatua.com. Аудитор ТОВ Фірма «Трансаудит», 
23865010. Річні збори вiдбулися 11.04.14. Порядок денний: 1.Звiт про результа-
ти дiяльностi за 2013р. 2.Звiт НР, висновки РК. 3.Затвердження результатiв 
дiяльностi, балансу i розподiлу прибутку за 2013р. 4.Переобрання НР та РК. 
5.Попереднє схвалення значних правочинiв. Позачергові збори відбулися 
12.12.14. Порядок денний: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Затвердження поряд-
ку проведення зборiв та порядку голосування. 3.Прийняття рiшення про 

збiльшення статутного капiталу. 4.Прийняття рiшення про приватне розмiщення 
акцiй, затвердження проспекту емiсiї. 5.Прийняття рiшення про визначення упо-
вноважених органiв та осiб товариства щодо виконання процедури збiльшення 
статутного капiталу. Змiн порядку денного зборів не було. Всі питання розгляну-
ті, рішення прийняті. Рішення про виплату дивідендів не приймалось. Основні 
показники фін.госп. діяльності (тис.грн.) (2014/2013): Усього активів 19555/17954. 
Основні засоби 6761/6675. Запаси 4604/4318. Сумарна дбт заборгованість 
7741/6410. Грошові кошти та їх еквіваленти 254/349. Власний капітал 
10557/9973. Статутний капітал 7255/7255. Нерозподілений прибуток 3302/2718. 
Довгострокові зобов’язання 20/20. Поточні зобов’язання 8978/7961. Чистий при-
буток на одну акц. (грн.) 0.02/0.009. Кількість акцій 29019495/29019495.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «хЕРСОНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
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Повідомляємо, що Річні загальні збори ПАТ «Рівненський науково-
дослідний інститут технології машинобудування» (далі – Товариство) 
відбудуться «27»березня 2015р. o13:00 годині  за адресою: 33018 м. Рів-
не, вул. Данила Галицького, 16, в приміщенні актової зали, 8 поверх 
адміністративного корпусу ( тролейбус № 1 № 3 №10 – кінцева зупинка 
«Мототрек»).

Реєстрація учасників Річних загальних зборів Товариства «27»березня 
2015р.з 11:30 до 12:45 за місцем проведення загальних зборів.

При собі мати:  
 паспорт або інший документ, що засвідчує особу акціонера або його 

представника;
 довіреність на право участі у загальних зборах для представників ак-

ціонерів завірена нотаріально. 
Довідки за телефоном (факс): (0362) 233411.
Дата складення переліку акціонерів, які мають  право на участь у Річних 

загальних зборах Товариства – 24 година «23»березня 2015 р.
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ      

1. Про обрання  членів Лічильної комісії Річних загальних зборів Товари-
ства .

2.Про затвердження Голови  і Секретаря  Річних загальних зборів Това-
риства та затвердження регламенту роботи Річних загальних зборів Това-
риства.

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансовогосподарської 
діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

4. Звіт Наглядової ради  Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії  Товариства про результати пере-
вірки фінансовогосподарської діяльності за 2014 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річної фінансової звітності (баланс та звіт про фінан-
сові результати) Товариства за 2014

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками  роботи Това-
риства  у 2014 році.

8. Про тяжкий фінансовоекономічний стан Товариства. 
9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину 

щодо відчуження інженернолабораторного корпусу Товариства, вартість 
предмету якого перевищує 50відсотків вартості активів Товариства за да-
ними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10. Про надання повноважень на підписання від імені Товариства дого-
ворів та документів по вчиненню Товариством значного правочину щодо 
відчуження інженернолабораторного корпусу Товариства, вартість пред-
мету якого перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства.

11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 
рік.

12. Прийняття рішення про викуп Товариством власних акцій за згодою 
власників акцій.  

З документами з питань порядку денного Річних загальних зборів Това-

риства акціонери можуть ознайомитись в приміщенні ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ 
НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ», 
за адресою:33018 м. Рівне, вул. Данила Галицького, 16,третій поверх, 
прий мальна, у робочі дні  з 1000 год. до 1600 год.,  а в день проведення 
Річних загальних зборів Товариства   у місці  їх  проведення.

Уповноважена особа по ознайомленню акціонерів з документами Голо-
ва правління Гамера В.О., тел. (0362) 233482; 233411.

Нагадуємо, що з 12 жовтня 2014 р. відповідно до п. 10 Прикінцевих та 
перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему», який на-
брав чинності 11.10.2013р., «цінні папери (акції) власників акцій (акціо-
нерів), які не уклали договори з депозитарними установами, при ви-
значенні кворуму та голосуванні на загальних зборах акціонерів 
враховуватися не будуть.

Згідно цього Закону: «власник цінних паперів (акціонер) зобов'язаний 
звернутися до обраної емітентом депозитарної установи, а саме 
ПАТ  «Комерційний банк «хРЕЩАТИК» (01001, м. Київ, вул. Хреща-
тик,  8-А, тел. (044) 537-74-79, та укласти з нею договір про обслугову-
вання рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити пе-
реказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий 
в іншій депозитарній установі.

Довідки за тел. (0362) 233411.

Основні  показники  
фінансово - господарської  діяльності  підприємства

Тис.грн.
Найменування  показників Періоди

 Звітний 
-2014 рік

  Попередній 
-2013 рік

Усього активів 12048 13465
Основні засоби 9739 10383
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2026 2833
Сумарна дебіторська заборгованість 283 249
Грошові кошти та  їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 10330 11038
Статутний капітал 3724 3724
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1717 2427
Чистий прибуток 2798 2090
Середньорічна кількість акцій (шт.) 74480000 74480000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

51 69

Наглядова рада ПАТ «Рівненський науково-дослідний
інститут технології машинобудування» 

Шановний  акціонер

ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕхНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУРАТ-АГРО» 
2. Код за ЄДРПОУ 30152327
3. Місцезнаходження: 38410, с.Піщане, р-н.Решетилiвський, обл.Пол-

тавська 
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 238-94-91, (044) 238-94-91
5. Електронна поштова адреса o.nikolenko@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
Інформації www.imcagro.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Зміна складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст повідомлення
19.02.2015 року Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУРАТАГРО» (Протокол №2 від 
19.02.2015 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емі-
тента, а саме:

- звільнено Директора Дяченка Григорія Миколайовича з 20.02.2015 
року. Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви про звільнен-
ня за угодою сторін від 05.02.2015р. та протоколу Загальних зборів учасни-
ків від 19.02.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 7 років. Згоду на розкриття 
паспортних даних особа не надавала. 

- призначено Директором Петрова Михайла Васильовича з 23.02.2015р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних 
зборів учасників від 19.02.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента 
не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який призначено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: заступник директора з розвитку та інвес-
тиційної діяльності ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА 
КОМПАНІЯ», спеціаліст представництва «ПРОФ АЛЬТІУС МЕНЕДЖМЕНТ 
ІНК.», провідний спеціаліст в департаменті злиття та поглинання Приватне 
АТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС». Згоду на розкриття паспортних даних особа 
не надавала.

ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Директор Петров Михайло Васильович
23.02.2015

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУРАТ-АГРО» 
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Шановний акціонер 

ПАТ «ОВО «хОЛОДМАШ» !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціоне-

рів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ ВИ-
РОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «хОЛОДМАШ», код за ЄДРПОУ 00217863, 
місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1 (далі  То-
вариство), які відбудуться 27 березня 2015 року об 11.00 за адресою: 
65026, м.  Одеса, вул. Жуковського, 20, кімната № 16 (2 поверх, вхід 
з двору). Реєстрація учасників загальних зборів з 10.00 до 10.50 у 
день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації ак-
ціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який іденти-
фікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який 
ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження пред-
ставника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чин-
ного законодавства України. 

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рі-
шення про припинення їх повноважень. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово  гос-

подарської діяльності Товариства у 2014 році та його затвердження.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу 

Товариства за 2014 рік та його затвердження.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 році та його 

затвердження.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. 
7. Затвердження річного звіту Товариства. 
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених чинним законодавством.
9. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства, у зв’язку із Розпо-

рядженням Південноукраїнського територіального управління НКЦПФР 
від 17.11.2014 № 635ПУ1Е. Обрання ліквідаційної комісії Товариства. 
Затвердження порядку ліквідації Товариства та порядку розподілу між 
акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредито-
рів.

10. Про ліквідацію основних фондів Товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття 
рішення, та надання відповідних повноважень.

12. Надання згоди на укладення договору кредиту та договору іпо-
теки.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — станом на 24 годину 23 березня 2015 року. Порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайоми-
тися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведен-
ня загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 
65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1, приймальня (кімната № 1). Від-
повідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — гене-
ральний директор Поліщук Сергій Вікторович. Довідки за телефоном 
(048) 730-48-22 

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

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

19253
10072

-
4711
478
205

-
14636
6605

25378
4216
7385

26420240

-

-

16

20550
10453

-
5541
680
1163

-
7251
6605
18724

-
-1512

26420240

-

-

31
Виконавчий орган Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ»

Шановний Акціонере!
Приватне акціонерне товариство «Костопільський завод скловиробів» 

(ідентифікаційний код 30923971) (надалі «ПрАТ «Костопільський завод 
скловиробів» та/або Товариство) повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» (на-
далі за текстом «Збори»), які відбудуться «27» березня 2015 року об 
11.00 годині за адресою: Рівненська обл., Костопільський район, міс-
то Костопіль, вул. Гвардійська буд.7 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах — 23 лютого 2015 року.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансовогосподарської 

діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
5. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, звіту і висновків Ревізора Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства, результатів діяльності Това-

риства, річної фінансової звітності Товариства 
8. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку 

покриття збитків Товариства за 2014 рік.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Правління Товариства.
11. Обрання Голови та членів Правління Товариства 
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої Ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-

ства.
15. Обрання Ревізора Товариства.
16. Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством про-

тягом 20142015 років. 
17. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття 
відповідного рішення.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників здійснюється з 
10.00 до 10.45 за адресою: Рівненська обл., Костопільський район, місто 
Костопіль, вул. Гвардійська буд.7 в день проведення Зборів.

Для реєстрації на Збори акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу (паспорт), а їх представникам — довіреність, оформлену 
згідно з вимогами чинного законодавства України.

Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, акціонери, їх представники можуть за місцезна-
ходженням Товариства: Рівненська обл., Костопільський район, місто Кос-
топіль, вул. Гвардійська буд.7. Відповідальною особою за порядок озна-
йомлення акціонерів із зазначеними документами є в.о голови Правління 
Кучерук С.А. З питань порядку денного та організаційних питань прове-
дення Загальних Зборів звертатись до Правління Товариства за 
тел. (03657)21431 або за адресою: Рівненська обл., Костопільський ра-
йон, місто Костопіль, вул. Гвардійська буд.7 

Наглядова Рада ПрАТ «Костопільський завод скловиробів»
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КЗС» 

за 2014 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період 

Звітний попередній 
Усього активів 269302 251032
Основні засоби 153985 144779
Довгострокові фінансові інвестиції 395 346
Запаси 62868 50425
Сумарна дебіторська заборгованість 33666 39834
Грошові кошти та їх еквіваленти 1743 659
Нерозподілений прибуток 39987 48786
Власний капітал 162529 171197
Статутний капітал 12381 12381
Довгострокові зобов’язання 24417 11922
Поточні зобов’язання 82356 67913
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,70 0,30

Середньорічна кількість акцій (шт.) 12380640 12380640
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 449 454
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД» 

(проїзд Ярославський, № 8, м. Кременчук, Полтавська область, 39611) 
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів, що відбудуться:

27 березня 2015 року о 16-00 год.
Збори відбудуться у приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «КрКЗ» 

(3й поверх, конференцзал) 
за адресою: 39611, Полтавська область, м. Кременчук, 

проїзд  Ярославський, № 8.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових Загальних 

зборах відбудеться в день проведення зборів з 14-00 год. до 15-30 год. 
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових Загаль-

них зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину 
23  березня 2015 року.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів – довіреність на передачу їм права 
участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кре-

мінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних збо-
рів ПАТ «КрКЗ». Затвердження регламенту Загальних зборів ПАТ «КрКЗ».

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про ре-
зультати фінансовогосподарської діяльності ПАТ «КрКЗ» за 2014 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
ПАТ «КрКЗ» про результати фінансовогосподарської діяльності за 2014 
рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПАТ «КрКЗ» за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «КрКЗ» за 2014 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку ПАТ «КрКЗ» та розміру річних ди-

відендів за 2014 рік.
7. Розгляд проекту та затвердження плану фінансовогосподарської ді-

яльності ПАТ «КрКЗ» на 2015 рік. 
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КрКЗ».
9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «КрКЗ» та уповноважених осіб 

на підписання контрактів з Головою, заступником Голови та членами На-
глядової ради.

10. Внесення змін до Статуту ПАТ «КрКЗ» та затвердження нової ре-
дакції Статуту ПАТ «КрКЗ».

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся з понеділка по п`ятницю з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 
12.00  год. до 12.30 год.) за адресою: 39611, Полтавська область, м. Кре-
менчук, проїзд Ярославський, № 8, адміністративний корпус, кім. 310 а, 
Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод». Відпо-
відальна особа за порядок ознайомлення з документами – Мазурець Те-
тяна Василівна – член Правління ПАТ «КрКЗ». 

Телефон для довідок (0536) 76-43-03 З повагою, Правління 
ПАТ  «КрКЗ»

Голова Правління-генеральний директор  С.Ф.Машкевич
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

публічного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод»
за 2014 рік (складені за міжнародними стандартами фінансової 

звітності)
Найменування показника період

2013 р. 2014 р.
Усього активів (тис.грн.) 349 996 372 622
Незавершені капітальні інвестиції (тис.грн.) 4 623 -
Основні засоби (тис.грн.) 135 181 153 684
Інші необоротні активи (тис.грн.) 5 760 8 356
Запаси (тис.грн.) 112 467 102 283
Сумарна дебіторська заборгованість (тис.грн.) 89 275 103 196
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис.грн.) 2 769 5 103
Власний капітал (тис.грн.) 225 510 245 392
Нерозподілений прибуток (тис.грн.) 53 139 72 757
Статутний капітал (тис.грн.) 56 777 56 777
Інший капітал (тис.грн.) 115 594 115 858
Довгострокові зобов`язання (тис.грн.) 7 495 20 000
Поточні зобов`язання (тис.грн.) 116 991 107 230
Чистий прибуток (тис.грн.) 5 944 24 859
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 734 840 8 734 840
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (чол.) 1 496 1310

Голова Правління-генеральний директор  С.Ф. Машкевич
Головний бухгалтер    Т.В. Мазурець

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ГАЙДАРІВЕЦЬ»;1.2. Код за ЄДРПОУ 
25210431;1.3. Місцезнаходження 19020, Черкаська обл., Канів-
ський  р-н., с. Ліпляве, вул. Софіївська, 5;1.4. Міжміський код, телефон 
та факс (044) 206-72-53;

1.5. Електронна поштова адреса t.muzyka@ugmk.kiev.ua;
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації http://gaydarivetz.ugmk.net;
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 Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
20.02.2015 року єдиним акціонером Приватного акціонерного товари-

ства «Гайдарівець» (Рішення (протокол) № 1 від 20.02.2015 р.) прийнято 
рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Директора Юрка Михайла Івановича за 
рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «Гайда-
рівець». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надава-
ла. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа 
обіймала дану посаду з 05.04.2011 р. Посадова особа непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду Директора Будника Сергія Олександровича за рі-
шенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «Гайдарі-
вець». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особа призначена стро-
ком на 3 (три) роки. До призначення займав наступні посади: начальник 
відділу внутрішнього аудиту АТ «УГМК», член наглядової ради АТ «УГМК
МИКОЛАЇВ», помічник генерального директора АТ «УГМК». Посадова осо-
ба непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає,що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. Директор Будник С.О.підпис, м. п.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АЕРОН»;1.2. Код за ЄДРПОУ 34851178;1.3. Міс-
цезнаходження 08626, Київська обл., Васильківський р-н., с. Здорівка, 
вул. Щорса, 114:1.4. Міжміський код, телефон та факс (044)-206-72-53

1.5. Електронна поштова адреса t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації http://aeron.emit.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 Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
20.02.2015 року єдиним акціонером Приватного акціонерного товари-

ства «АЕРОН» (Рішення (протокол) № 1 від 20.02.2015 р.) прийнято рі-
шення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Директора Юрка Михайла Івановича за 
рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «АЕ-
РОН». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надава-
ла. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа 
обіймала дану посаду з 22.04.2013 р. Посадова особа непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду Директора Будника Сергія Олександровича за рі-
шенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «АЕ-
РОН». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надава-
ла. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особа призначена 
строком на 3 (три) роки. До призначення займав наступні посади: началь-
ник відділу внутрішнього аудиту АТ «УГМК», член наглядової ради 
АТ  «УГМКМИКОЛАЇВ», помічник генерального директора АТ «УГМК». 
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини 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 Будник С.О. підпис, м. п.
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 Юхимцю Юрію Анатолійовичу
Україна, 02140, м. Київ, вул. О. Мішуги, 3, кв. 307
Воробйовському Михайлу Васильовичу
Україна, 03179, м. Київ, вул. Ф. Пушиної, буд. 44/50, кв. 75
Мале приватне підприємство «МДЄ»
Україна, 02660, м. Київ, вул. Старосільська, 1

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИх ЗАГАЛЬНИх ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МДЄ-
2001» (код ЄДРПОУ: 31838285, місцезнаходження: Україна, 02660, 
м.  Київ, вулиця Старосільська, 1, надалі – Товариство) повідомляє, що 
річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори) відбудуться 
27  березня 2015 року о 11.00. за адресою: Україна, 02660, м. Київ, 
вул.  Старосільська, 1, кабінет Генерального директора.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах буде 
здійснюватися 27 березня 2015р. за адресою: Україна, 02660, м. Київ, 
вул.  Старосільська, 1, кабінет Генерального директора, з 10.00 до 10.50. 
Початок Зборів об 11.00.

Акціонерам для реєстрації та участі у Зборах при собі необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – 
паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформле-
не доручення на право участі та голосування на Зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складе-
ний станом на 24.00 год. 23.03.2015 р.

Порядок денний Зборів 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії Зборів.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження регламенту Зборів.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати перевірки 

фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізора Товари-
ства.

5. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних 
напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за результатами роз-
гляду звіту Генерального директора Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. та порядку розпо-
ділу прибутку (покриття) збитків Товариства.

7. Надання Генеральному директору Юхимець Віті Василівні права 
підпису на договорах купівліпродажу нерухомості, сума за якими переви-
щує 10 (десять) відсотків від вартості активів на початок року.

Ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери (їх уповноважені 
представники) можуть за місцезнаходженням Товариства: Україна, 02660, 
м. Київ, вул. Старосільська, 1, кабінет Генерального директора, в робочі 
дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.30 до 17.30, а в день проведення Зборів 
– також у місці їх проведення. Для ознайомлення з документами акціонер 
(уповноважена особа акціонера) має право звернутися із письмовою зая-
вою за відповідною адресою до відповідальної особи, Генерального ди-
ректора Товариства, Юхимець В.В. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «МДЄ-2001» за 2014 рік

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 12448.4 1245.9
Основні засоби 11739.6 125.7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 50
Запаси 9.6 18,5
Сумарна дебіторська заборгованість 672.5 899.4
Грошові кошти та їх еквіваленти 6.1 88,8
Витрати майбутніх періодів 0.6 0
Інші оборотні активи 20.0 63.5
Нерозподілений прибуток 685.6 879,5
Власний капітал 12144.9 1027,5
Статутний капітал 148.0 148.0
Довгострокові зобов'язання 17.3 0
Поточні зобов'язання 286.2 218.4
Чистий прибуток (збиток) (79) 479.4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 592000 592000
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) 3 3

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор ПрАТ «МДЄ-2001» _______ В.В. Юхимець

20 лютого 2015 року

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВАСИЛЬКІВСЬКА ФІРМА 

«ЕКОГАЗСЕРВІС»
Повідомляє, що в публікації про проведення річних (чергових) за-

гальних зборів, здійсненій у Відомостях Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку №32 (2036) від 17.02.2015р. здійснені на-
ступні зміни:

1. До порядку денного додано пункт 8. Про звернення до Верховної 
Ради України щодо пояснення Закону України «Про акціонерні товари-
ства»

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприєм-
ства слід читати в наступній редакції (тис. грн.)

Найменування показника період
Звітний Попередній

Усього активів 3361,1 2902,2
Основні засоби 1132,6 1040,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 556,6 776,2
Сумарна дебіторська заборгованість 399,5 178,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 888,3 691,8
Нерозподілений прибуток 1458,5 1241,4
Власний капітал 721,2 1009,9
Статутний капітал 337,3 337,3
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 536,5 313,6
Чистий прибуток (збиток) 1399,7 405,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1349000 1349000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

22 21

Голова комісії з припинення 
ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс» ____ М.А. Залюбовський

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИСНЕВИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 00202985, м. Київ, проспект Відрадний, 93/2)

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Кисневий за-
вод» повідомляє про скликання в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про 
акціонерні товариства» позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ  «Кисневий завод», які відбудуться: 12 березня 2015 року о 12:00  го-
дині, за адресою: Україна, м. Київ, проспект Відрадний, 93/2 (актова 
зала).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних збо-
рах буде проводитись з 9:30 до 11:30 в день та за місцем проведення За-
гальних зборів.

Право на участь у Загальних зборах мають особи, які включені до пе-
реліку акціонерів ПАТ «Кисневий завод», який складено станом на 20 лю-
того 2015 року.

Порядок денний:
1. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів 

ПАТ  «Кисневий завод».
2. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кисне-

вий завод».
3. Обрання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ  «Кис-

невий завод».
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кисне-

вий завод».
5. Прийняття рішення щодо укладення товариством значного правочин-

ну.
З матеріалами з питань порядку денного зборів ПАТ «Кисневий завод» 

акціонери товариства можуть ознайомитися в робочі дні з 23.02.2015 року, 
в робочий час з 10:00 до 16:00, за місцезнаходженням товариства: Украї-
на, м. Київ, пр.т. Відрадний 93/2. Телефони для довідок: Пономарьов Ро-
ман Володимирович (044) 4971384.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, 
що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам 
акціонерівюридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності,  додатко-
во до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені до-
кументи, що підтверджують їх повноваження.

Наглядова рада ПАТ «Кисневий завод»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДАВТОТРАНС"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кі-
ровоградавтотранс". Код за ЄДРПОУ: 03117369. Місцезнаходження:
25015, м.Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1. Міжміський код, те-
лефон та факс: 0522-24-79-87. Електронна поштова адреса: kdavtot-
rans@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: 03117369.smi-
da.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників
акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення:
19.02.2015 року ПАТ "Кіровоградавтотранс" з інформації, отриманої

від депозитарія, стало відомо наступне:
Пакет акцій юридичної особи - Приватне підприємство "ІНГУЛ-

ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 35451475, місцезнаходження 25014, м. Кіровог-
рад, вул. Аерофлотська, 13), збільшився з нуля до 7519327 (23,83%)
простих іменних акцій, що є більш ніж 10% голосуючих акцій.

Пакет акцій юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "ЄЛІСАВЕТ-ІСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 35958789, місцезнаходження
25013, м.Кіровоград, вул. Глинки, буд,3), збільшився з нуля до 7640440
(24,21%) простих іменних акцій, що є більш ніж 10% голосуючих акцій.

Пакет акцій юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 37297806, місцезнаходжен-
ня 25014, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, буд,13) збільшився з нуля
до 7801967 (24,72%) простих іменних акцій, що є більш ніж 10% голосу-
ючих акцій.

Пакет акцій юридичної особи - Приватне підприємство "ДОМІНІОН-
ЗЕМБУД" (код ЄДРПОУ 35451538, місцезнаходження 25015, м. Кіровог-
рад, шосе Олександрійське, буд.1) збільшився з нуля до 7484440
(23,72%) простих іменних акцій, що є більш ніж 10% голосуючих акцій.

Пакет акцій юридичної особи за законодавством Співдружності Домі-
ніки БЕЙСІК ІНВЕСТМЕНТС ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД. (BASIC INVESTMENTS
INTERNATIONAL LTD.), компанія №:18028. Місцезнаходження: 8, Кеп-
тол, Розо Валлі 00152, Співдружність Домініки, яка володіла більш ніж
10% голосуючих акцій, зменшився з 7519327 простих іменних акцій
(23,83%) до нуля.

Пакет акцій юридичної особи за законодавством Сейшельських Ос-
тровів ПРЕСТО ІНВЕСТ ЛТД. (PRESTO INVEST LTD.), компанія
№:147790, місцезнаходження: 1-й поверх, Декк Хауз, Зіппора Стріт, Про-
віденс Індастріал Істейт, п/с 1345, о. Має, Сейшельські Острови, яка во-
лоділа більш ніж 10% голосуючих акцій, зменшився з 7640440 (24,21%)
простих іменних акцій до нуля.

Пакет акцій юридичної особи за законодавством Співдружності Домі-
ніки ЕВЕРХОЛДІНГ ЛТД. (EVERHOLDING LTD.), компанія №:18025, міс-
цезнаходження: на розі Олд енд Черч Стріт, п/с 2290, м. Розо, Співдруж-
ність Домініки, яка володіла більш ніж 10% голосуючих акцій, зменшився
з 7801967 (24,72%)  простих іменних акцій до нуля.

Пакет акцій юридичної особи за законодавством Сейшельських Ос-
тровів ПАЛЛАДІУМ БРІЗ ЛТД. (PALLADIUM BREEZE LTD.), компанія
№:144050, місцезнаходження: 103 Шам Пенг Тонг Плаза, Вікторія, о.
Має, Сейшельські Острови, яка володіла більш ніж 10% голосуючих ак-
цій, зменшився з 7484440 (23,72%) простих іменних акцій до нуля.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України

В.о. Генерального директора Расенко Людмила Олександрівна

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "МАР'ЯНІВСЬКЕ"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство
"Мар'янівське". Код за ЄДРПОУ: 20652762. Місцезнаходження: 26240, Кі-
ровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Мар'янівка. Міжміський код,
телефон та факс: 05258-5-45-51. Електронна поштова адреса: mary-
an@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: 20652762.smi-
da.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників
акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення:
23.02.2015 року ПАТ "Мар'янівське" з інформації, отриманої від депо-

зитарія, стало відомо наступне: Пакет акцій фізичної особи 1, яка воло-
діла більше ніж 10% акцій,  збільшився з 159887 (43,913%) до 168820
простих іменних акцій (46,366% статутного капіталу). Пакет акцій фізич-
ної особи 2, яка володіла більше ніж 10% акцій,  збільшився з 35960
(9,876%) до 36750 простих іменних акцій (10,093% статутного капіталу).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Голова правління Сосновський Іван Ми-
колайович.

В газеті "Відомості НКЦПФР" №36 від 23.02.2015 року в об'яві про
проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Мар'янівське" вважати
правильною дату проведення зборів 27 березня 2015 року.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВАГОНМАШ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
"Дніпровагонмаш";

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819; 
3. Місцезнаходження: 51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Українська,

буд. 4; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05692) 3-30-46; (05692) 3-26-38;
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 
ІІ. Текст повідомлення 

20.02.2015 р. ПАТ "Дніпровагонмаш" отримало від депозитарія ПАТ
"Національний депозитарій України" Перелік акціонерів, яким надсила-
тиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ак-
ціонерного товариства, складений на підставі  реєстру власників імен-
них цінних паперів, станом на 17.02.2015 р., з якого дізналось про нас-
тупні зміни, що сталися у власника акцій ПАТ "Дніпровагонмаш", якому
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Пайовий венчурний недиверсифікований закритий
інвестиційний фонд "Новий" Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ". Код за ЄДРПОУ: 37770013. Місцезнаход-
ження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір
частки акціонера до зміни пакета акцій - 31,3517 % (5215608 акцій). Роз-
мір частки акціонера після зміни пакета акцій - 34,5416 % (5746274 ак-
ції). 

ІІІ. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,

що міститься в повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.  

Генеральний директор ПАТ "Дніпровагонмаш" А.І. Кобиляков
20.02.2015 року
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДАВТОТРАНС"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кі-
ровоградавтотранс". Код за ЄДРПОУ: 03117369. Місцезнаходження:
25015, м.Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1. Міжміський код, те-
лефон та факс: 0522-24-79-87. Електронна поштова адреса: kdavtot-
rans@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: 03117369.smi-
da.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників
акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення:
19.02.2015 року ПАТ "Кіровоградавтотранс" з інформації, отриманої

від депозитарія, стало відомо наступне:
Пакет акцій юридичної особи - Приватне підприємство "ІНГУЛ-

ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 35451475, місцезнаходження 25014, м. Кіровог-
рад, вул. Аерофлотська, 13), збільшився з нуля до 7519327 (23,83%)
простих іменних акцій, що є більш ніж 10% голосуючих акцій.

Пакет акцій юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "ЄЛІСАВЕТ-ІСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 35958789, місцезнаходження
25013, м.Кіровоград, вул. Глинки, буд,3), збільшився з нуля до 7640440
(24,21%) простих іменних акцій, що є більш ніж 10% голосуючих акцій.

Пакет акцій юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 37297806, місцезнаходжен-
ня 25014, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, буд,13) збільшився з нуля
до 7801967 (24,72%) простих іменних акцій, що є більш ніж 10% голосу-
ючих акцій.

Пакет акцій юридичної особи - Приватне підприємство "ДОМІНІОН-
ЗЕМБУД" (код ЄДРПОУ 35451538, місцезнаходження 25015, м. Кіровог-
рад, шосе Олександрійське, буд.1) збільшився з нуля до 7484440
(23,72%) простих іменних акцій, що є більш ніж 10% голосуючих акцій.

Пакет акцій юридичної особи за законодавством Співдружності Домі-
ніки БЕЙСІК ІНВЕСТМЕНТС ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД. (BASIC INVESTMENTS
INTERNATIONAL LTD.), компанія №:18028. Місцезнаходження: 8, Кеп-
тол, Розо Валлі 00152, Співдружність Домініки, яка володіла більш ніж
10% голосуючих акцій, зменшився з 7519327 простих іменних акцій
(23,83%) до нуля.

Пакет акцій юридичної особи за законодавством Сейшельських Ос-
тровів ПРЕСТО ІНВЕСТ ЛТД. (PRESTO INVEST LTD.), компанія
№:147790, місцезнаходження: 1-й поверх, Декк Хауз, Зіппора Стріт, Про-
віденс Індастріал Істейт, п/с 1345, о. Має, Сейшельські Острови, яка во-
лоділа більш ніж 10% голосуючих акцій, зменшився з 7640440 (24,21%)
простих іменних акцій до нуля.

Пакет акцій юридичної особи за законодавством Співдружності Домі-
ніки ЕВЕРХОЛДІНГ ЛТД. (EVERHOLDING LTD.), компанія №:18025, міс-
цезнаходження: на розі Олд енд Черч Стріт, п/с 2290, м. Розо, Співдруж-
ність Домініки, яка володіла більш ніж 10% голосуючих акцій, зменшився
з 7801967 (24,72%)  простих іменних акцій до нуля.

Пакет акцій юридичної особи за законодавством Сейшельських Ос-
тровів ПАЛЛАДІУМ БРІЗ ЛТД. (PALLADIUM BREEZE LTD.), компанія
№:144050, місцезнаходження: 103 Шам Пенг Тонг Плаза, Вікторія, о.
Має, Сейшельські Острови, яка володіла більш ніж 10% голосуючих ак-
цій, зменшився з 7484440 (23,72%) простих іменних акцій до нуля.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України

В.о. Генерального директора Расенко Людмила Олександрівна

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "МАР'ЯНІВСЬКЕ"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство
"Мар'янівське". Код за ЄДРПОУ: 20652762. Місцезнаходження: 26240, Кі-
ровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Мар'янівка. Міжміський код,
телефон та факс: 05258-5-45-51. Електронна поштова адреса: mary-
an@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: 20652762.smi-
da.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників
акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення:
23.02.2015 року ПАТ "Мар'янівське" з інформації, отриманої від депо-

зитарія, стало відомо наступне: Пакет акцій фізичної особи 1, яка воло-
діла більше ніж 10% акцій,  збільшився з 159887 (43,913%) до 168820
простих іменних акцій (46,366% статутного капіталу). Пакет акцій фізич-
ної особи 2, яка володіла більше ніж 10% акцій,  збільшився з 35960
(9,876%) до 36750 простих іменних акцій (10,093% статутного капіталу).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Голова правління Сосновський Іван Ми-
колайович.

В газеті "Відомості НКЦПФР" №36 від 23.02.2015 року в об'яві про
проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Мар'янівське" вважати
правильною дату проведення зборів 27 березня 2015 року.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВАГОНМАШ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
"Дніпровагонмаш";

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819; 
3. Місцезнаходження: 51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Українська,

буд. 4; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05692) 3-30-46; (05692) 3-26-38;
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 
ІІ. Текст повідомлення 

20.02.2015 р. ПАТ "Дніпровагонмаш" отримало від депозитарія ПАТ
"Національний депозитарій України" Перелік акціонерів, яким надсила-
тиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ак-
ціонерного товариства, складений на підставі  реєстру власників імен-
них цінних паперів, станом на 17.02.2015 р., з якого дізналось про нас-
тупні зміни, що сталися у власника акцій ПАТ "Дніпровагонмаш", якому
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Пайовий венчурний недиверсифікований закритий
інвестиційний фонд "Новий" Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ". Код за ЄДРПОУ: 37770013. Місцезнаход-
ження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір
частки акціонера до зміни пакета акцій - 31,3517 % (5215608 акцій). Роз-
мір частки акціонера після зміни пакета акцій - 34,5416 % (5746274 ак-
ції). 

ІІІ. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,

що міститься в повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.  

Генеральний директор ПАТ "Дніпровагонмаш" А.І. Кобиляков
20.02.2015 року

ДЕНИСОВ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ, паспорт серія СЮ 
267670, виданий 19  червня 2012р. Шевченківським РВГУМВС України в За-
порізькій області, який мешкає за адресою: м. Запоріжжя,вул. Чарівна, буд.32 
кв.67., має намір придбати 186 шт. простих іменних акцій Приватного акціо-
нерного товариства Фармацевтична фабрика «Віола» (ЄДРПОУ 01973472). 

Станом на дату цього повідомлення, Денисов Денис Валерійович во-
лодіє 138 шт. простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства 
Фармацевтична фабрика «Віола» (ЄДРПОУ 01973472).

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Річна інформація емітента
І. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента, 

код та місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента – ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «хЕРСОНТЕК-
СТИЛЬ», код за ЄДРПОУ 01552345, 73034 м. Херсон, вул. Паровозна, 8, 
тел. (0552) 319187. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних комісії – 18.02.2015. 3. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію – tekstyl.ksequip.com.ua/2014.pdf. 

ІІ. Основні показники фінансовогосподарської діяльності за 2014 рік: 
Усього активів на початок звітного періоду 252,5, на кінець – 257,1; осн. за-
соби на початок 88,6, на кінець – 80,2; грошові кошти в нац. вал. на початок 
0,8, на кінець – 0; нерозподілений прибуток на початок  0,1, на кінець – 1,1; 
власний капітал на початок 251,2, на кінець – 251,8; статутний капітал – 
235,9; поточні зобов'язання на початок 1,3, на кінець – 5,3; чистий збиток за 
звітний період 1; середньорічна кількість акцій (шт.) за звітний і попередній 
період – 943 520; чисельність працівників за звітний період – 3.

Голова правління  Романенко Н.І.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОБЛРЕМБУД"

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 26 березня
2015 р. в 10-00 за місцем знаходження товариства: м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна В. І. Леніна, 29-а кім. 514.

Порядок денній:
1. Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регла-

менту Загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2014 р. 
4. Звіт ревізора Товариства за 2014 р.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2014 р.
6. Про припинення повноважень Директора, Наглядової Ради, Ревізо-

ра.
7. Про обрання Директора, членів Наглядової Ради, Ревізора.
8. Визначення основних напрямків діяльності на 2015 р.
9. Про реорганізацію ПРАТ "Облрембуд" в Товариство з обмеженою

відповідальністю.
10. Прозначення комісії в зв'язку з реорганізацією в Товариство з об-

меженою відповідальністю і  затвердження плану,  порядку та умов реор-
ганізації.

11. Про порядок та умови обміну акцій ПРАТ "Облрембуд" на частки у
статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРАТ "Облрембуд" за 2014 р. ( тис.грн.)

Реєстрація проводиться 26 березня 2015 р. з 9-15 до 9-45 за місцем
проведення зборів. Для участі в загальних зборах необхідно мати пас-
порт, а представникам - паспорт та довіреність на право представлять ін-
тереси акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах 20 березня 2015 р. З питань порядку денно-
го та організаційних питань проведення зборів можна ознайомитися за
місцем знаходження Товариства: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І.
Леніна, 29-а, кім. 514 кожних робочий день з 9-00 до 15-00 у відповідаль-
ної особи Шруб Любов Іванівни. Якщо до порядку денного будуть внесені
зміни або доповнення, акціонери Товариства будуть повідомлені шляхом
публікації інформації в газеті "Відомості НКЦПФР" не пізніше ніж за 10
днів до дати проведення зборів.

Телефон для довідок (056)-744-33-02.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТ"

(надалі також - Товариство), що знаходиться за адресою за адресою:
08711, Київська область, Обухівський район смт. Козин, вул. Київська 107-
Б , повідомляє, що чергові річні загальні збори  акціонерів Товариства від-
будуться 25 березня 2015 року об 14:00 год. за адресою: 08711, Київс-
ька область, Обухівський район смт. Козин, вул. Київська 107-Б .

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 19 березня 2015 р.

Реєстрація учасників зборів починається о 13:00 і закінчується о 13:45
у день та за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та належним чином оформлену дові-
реність.

Перелік питань, що виносяться на голосування, 
згідно з порядком денним:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання
головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Річний звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ
"СК "ФОРТ" за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності То-
вариства у 2015 році.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ "СК "ФОРТ" за 2014 рік.
4. Звіт Ревізора за 2014 рік та висновки Ревізора по річному звіту та

балансу Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,

Правління та Ревізора.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах

буде проводитися за адресою проведення загальних зборів 25.03.2015
року з 13-00 до 13-45.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 19.03.2015 р.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10-00 до 15-00
за адресою: 08711, Київська область, Обухівський район смт. Козин, вул.
Київська 107-Б, зал 1.

Контактна особа - Підгайний Дмитро Григорович, т. (050) 443-36-43 
Крім того за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій

формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денно-
го загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів.

Якщо до Порядку денного будуть внесені зміни або доповнення, то во-
ни будуть надруковані в газеті "Відомості ДКЦПФР" не менш ніж за 10 днів
до дати проведення зборів.

Телефон для довідок: т. (050) 443-36-43
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

Наглядова рада Товариства

Найменування показника Період
2014рік 2013рік

Усього активів 222,8 227,3
Основні засоби 110,3 117,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 30,5 30,5
Сумарна дебіторська заборгованість 75,6 76
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,4 3,5
Нерозподілений прибуток -187,7 -169,5
Власний капітал 61,8 80
Статутний капітал 53,642 53,642
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 146 132,3
Чистий прибуток ( збиток) -18,2 525,5
Середньорічна к-ть акцій ( шт.) 107284 107284
К-ть власних  акцій, викуп. протягом року - -
Загальна сума коштів на викуп власних акцій - -
Чис-ть працівників на кінець року ( осіб) 4 4

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 11 913 12 104
Основні засоби 21 28
Довгострокові фінансові інвестиції 11 893 11 948
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 47
Власний капітал 11 821 11 896
Статутний капітал 8 433 8 433
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 565 2 640
Довгострокові зобов’язання - 193
Поточні зобов’язання 92 15
Чистий прибуток (збиток) (-75) 374
Скоригований чистий прибуток(збиток) на одну
просту акцію(грн.) - -

Середньорічна кількість акцій (шт.) -
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

- -
- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду -

Вартість чистих активів 11 821 11 896

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік 
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
РЕСПУБЛIКАНСЬКЕ 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 
«УКРЕКСПО-ПРОЦЕС», 
13674645, вул. Васильківська, 45, 
корпус  5, м. Київ, Голосіївський, 03022, 
Україна, (044) 2585657

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

23.02.2015

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

ueks.mbk.biz.ua
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОБЛРЕМБУД"

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 26 березня
2015 р. в 10-00 за місцем знаходження товариства: м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна В. І. Леніна, 29-а кім. 514.

Порядок денній:
1. Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регла-

менту Загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2014 р. 
4. Звіт ревізора Товариства за 2014 р.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2014 р.
6. Про припинення повноважень Директора, Наглядової Ради, Ревізо-

ра.
7. Про обрання Директора, членів Наглядової Ради, Ревізора.
8. Визначення основних напрямків діяльності на 2015 р.
9. Про реорганізацію ПРАТ "Облрембуд" в Товариство з обмеженою

відповідальністю.
10. Прозначення комісії в зв'язку з реорганізацією в Товариство з об-

меженою відповідальністю і  затвердження плану,  порядку та умов реор-
ганізації.

11. Про порядок та умови обміну акцій ПРАТ "Облрембуд" на частки у
статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРАТ "Облрембуд" за 2014 р. ( тис.грн.)

Реєстрація проводиться 26 березня 2015 р. з 9-15 до 9-45 за місцем
проведення зборів. Для участі в загальних зборах необхідно мати пас-
порт, а представникам - паспорт та довіреність на право представлять ін-
тереси акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах 20 березня 2015 р. З питань порядку денно-
го та організаційних питань проведення зборів можна ознайомитися за
місцем знаходження Товариства: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І.
Леніна, 29-а, кім. 514 кожних робочий день з 9-00 до 15-00 у відповідаль-
ної особи Шруб Любов Іванівни. Якщо до порядку денного будуть внесені
зміни або доповнення, акціонери Товариства будуть повідомлені шляхом
публікації інформації в газеті "Відомості НКЦПФР" не пізніше ніж за 10
днів до дати проведення зборів.

Телефон для довідок (056)-744-33-02.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТ"

(надалі також - Товариство), що знаходиться за адресою за адресою:
08711, Київська область, Обухівський район смт. Козин, вул. Київська 107-
Б , повідомляє, що чергові річні загальні збори  акціонерів Товариства від-
будуться 25 березня 2015 року об 14:00 год. за адресою: 08711, Київс-
ька область, Обухівський район смт. Козин, вул. Київська 107-Б .

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 19 березня 2015 р.

Реєстрація учасників зборів починається о 13:00 і закінчується о 13:45
у день та за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та належним чином оформлену дові-
реність.

Перелік питань, що виносяться на голосування, 
згідно з порядком денним:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання
головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Річний звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ
"СК "ФОРТ" за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності То-
вариства у 2015 році.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ "СК "ФОРТ" за 2014 рік.
4. Звіт Ревізора за 2014 рік та висновки Ревізора по річному звіту та

балансу Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,

Правління та Ревізора.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах

буде проводитися за адресою проведення загальних зборів 25.03.2015
року з 13-00 до 13-45.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 19.03.2015 р.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10-00 до 15-00
за адресою: 08711, Київська область, Обухівський район смт. Козин, вул.
Київська 107-Б, зал 1.

Контактна особа - Підгайний Дмитро Григорович, т. (050) 443-36-43 
Крім того за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій

формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денно-
го загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів.

Якщо до Порядку денного будуть внесені зміни або доповнення, то во-
ни будуть надруковані в газеті "Відомості ДКЦПФР" не менш ніж за 10 днів
до дати проведення зборів.

Телефон для довідок: т. (050) 443-36-43
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

Наглядова рада Товариства

Найменування показника Період
2014рік 2013рік

Усього активів 222,8 227,3
Основні засоби 110,3 117,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 30,5 30,5
Сумарна дебіторська заборгованість 75,6 76
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,4 3,5
Нерозподілений прибуток -187,7 -169,5
Власний капітал 61,8 80
Статутний капітал 53,642 53,642
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 146 132,3
Чистий прибуток ( збиток) -18,2 525,5
Середньорічна к-ть акцій ( шт.) 107284 107284
К-ть власних  акцій, викуп. протягом року - -
Загальна сума коштів на викуп власних акцій - -
Чис-ть працівників на кінець року ( осіб) 4 4

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 11 913 12 104
Основні засоби 21 28
Довгострокові фінансові інвестиції 11 893 11 948
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 47
Власний капітал 11 821 11 896
Статутний капітал 8 433 8 433
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 565 2 640
Довгострокові зобов’язання - 193
Поточні зобов’язання 92 15
Чистий прибуток (збиток) (-75) 374
Скоригований чистий прибуток(збиток) на одну
просту акцію(грн.) - -

Середньорічна кількість акцій (шт.) -
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

- -
- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду -

Вартість чистих активів 11 821 11 896

1. Загальні відомості
1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«ТК КРЕДИТ»
1.2. Організаційноправова форма: публічне акціонерне товари-

ство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20050951
1.4. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 

буд.  18/24
1.5. Телефон та факс емітента: (044) 4820582; (044) 4820581
1.6. Електронна поштова адреса: bank@tkcredit.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.tkcredit.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
2. Текст повідомлення

20 лютого 2015 року (Протокол Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ТК КРЕ-

ДИТ» № 20/02 вiд 20.02.2015 р.) припинено повноваження Голови 
Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» Райтбурга Юрiя Григорови-
ча (дозвiл на розкриття паспортних даних не надав) на пiдставi 
пункту 1 частини 1 статтi 57 Закону України «Про акцiонернi това-
риства» вiд 17.09.2008 № 514VI та наданого ним листа
повiдомлення вiд 05.02.2015 року. Часткою у статутному капiталi 
АТ КБ «ТК КРЕДИТ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 20.01.2004 р. На 
посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не при-
значено.

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

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

Голова Правління АТ КБ «ТК КРЕДИТ» Юречко Надія Фелік-
сівна.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ТК КРЕДИТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРОКУРС» (місцезнахо-
дження: м. Київ, вул. Бориспільська, 9) повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів Товариства (далі – загальні збори)

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів – м. Київ, 
вул. Бориспільська, 9, корп. 91, кім. 104; 

дата та час проведення загальних зборів – 26 березня 2015 року о 
15:30 годині;

місце реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – м. Київ, 
вул. Бориспільська, 9, корп. 91, кім. 104;

час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 
15  година 00 хвилин 26 березня 2015 року;

час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 
15 година 15 хвилин 26 березня 2015 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 20 березня 2015 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):

1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення 
загальних зборів Товариства.

2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт Директора про результати фінансовогосподарської діяльнос-

ті Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності 
Товариства на 2015 рік.

4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7) Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 

рік.
8) Про виплату дивідендів.
9) Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11) Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12) Обрання Ревізора Товариства.
З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Борис-
пільська, 9, кабінет № 302 з понеділка по п’ятницю з 1000 до 1300 го-

дини за попереднім записом по тел. (044) 5864898. Відповідальна 
особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та 
проведення загальних зборів Директор Товариства Нєвєрова Олена Ми-
колаївна.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише 
у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України 
«Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ  «  КРОКУРС» (тис.грн.)

Найменування показника
період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 50436,6 48445,6
Основні засоби (первісна вартість) 39948,0 37439,1
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси -
Сумарна дебіторська заборгованість 1019,6 342,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 60,4 0,6
Нерозподілений прибуток 4407,1 4081
Власний капітал 34407,1 34081,0
Статутний капітал 30000
Довгострокові зобов’язання 0
Поточні зобов’язання 16029,5 14364,6
Чистий прибуток (збиток) -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 3000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

16 16

Наглядова рада ПрАТ «КРОКУРС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРОКУРС»

Спостережною Радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК» (далi – Банк) вiд  
19 лютого 2015 року (Протокол №4 вiд 19.02.2015 року) прийнято 
рiшення про змiну складу посадових осiб Банку, а саме: призначено 
заступником Голови Правлiння, Членом Правлiння Банку Куркіна 
Олександра Сергійовича безстроково, вiдповiдно до Статуту 
ПАТ  «ВЕРНУМ БАНК» (згоди на оприлюднення паспортних даних не 
надано).

Протягом своєї трудової дiяльностi Куркін Олександр Сергійович 
займав такi посади: ПАТ «ПУМБ»  заступник керівника Департамен-
ту продажу та розвитку роздрібного бізнесу; заступник керуючого від-
ділення ПАТ «ПУМБ»; заступник керуючого філією ПАТ «ПУМБ»; на-
чальник відділу бізнесу фізичних осіб ПАТ «ПУМБ».

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Не володiє акцiями (часткою в статутному капiталi 
емiтента) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ 
БАНК». 

Річна інформація ПАТ за 2014 р.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КАМ'ЯНСЬКИЙ». ЄДРПОУ 00413713. Адреса 74341 Херсон-
ська  обл. Бериславський рн с.Одрадокам'янка вул.Ленiна, 1, тлф 
0554654279. Текст РІ у ЗІБД Комісії розкрит 20.02.15. Вебсторінка, на 
який розміщено РІ: kamenskiy.vatua.com. ТОВ незалежна АФ «Пріоритет», 
14124964. Збори вiдбулися 30.04.14. Порядок денний: 1.Обрання лiчильної 
комiсiї. 2. Результати дiяльностi за 2013 р. 3.Звiт НР, висновки РК. 4.За-
твердження результатiв дiяльностi за 2013р. 5.Переобрання РК. 
Пропозицiй щодо змiн порядку денного не було. Всі питання розгляднуті, 
рішення прийняті. Рішення по дивідендах не приймалось. Показники фін.
госп. діяльності (тис.грн.) (2014/2013): Усього активів 100013/99566. Осно-
вні засоби 31134/32907. Запаси 14162/11378. Сумарна дбт заборгованість 
51445/55152. Грошові кошти та їх еквіваленти 3268/125. Власний капітал 
58292/51487. Статутний капітал 23457/23457. Нерозподілений прибуток 
31490/24685. Довгострокові зобов’язання 17526/17647. Поточні 
зобов’язання 24195/30432. Прибуток на одну акц. (грн.) 0.07/0.06. Кіль-
кість акцій 93829600/93829600.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОхА-
ВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (надалі «Товариство»), 
місцезнаходження якого: 81740,Львівська обл.,Жидачівський рн,смт.Гніз-
дичів вул.Коновальця,6, повідомляє про проведення Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства (надалі «Загальні збори») 

2 квітня 2015 року о 15 год. 00 хв. за адресою: Львів-
ська  обл.,Жидачівський р-н, смт.Гніздичів, вул.Коновальця,6 ( в залі 
засідань адмінбудинку).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції – о 14 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 14 год 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у За-
гальних зборах 29 .03.2015 р. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
загальних зборів акціонерів ПАТ «Кохавинська ПФ»

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів 
акціонерів товариства, затвердження регламенту роботи зборів.

2. Звіт голови правління про результати фінансовогосподарської ді-
яльності товариства за 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу товариства за 

2014 р.
5. Розподіл прибутку за результатами діяльності товариства за 2014 рік.
6. Про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи това-

риства у 2014 р.
7. Про основні напрями діяльності (бізнесплан) та план розподілу при-

бутку товариства на 2015 рік.
8. Про затвердження умов цивільноправових договорів з членами на-

глядової ради. 
Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам при собі необ-

хідно мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – 
довіреність, оформлену в установленому порядку і документ, що посвід-
чує особу представника.

У відповідності з п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про депозитарну систему України», при визначенні кво-
руму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів, будуть врахову-
ватися голоси тих акціонерів, які уклали договір на обслуговування рахун-
ку в цінних паперах від власного імені в обраній емітентом депозитарній 
установі – ПАТ «Кредобанк» (м. Львів, вул. Сахарова, 78) або здійснили 
перевід прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі. 

Ознайомитись з матеріалами(документами) необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Загальних зборів,акціонери можуть за 
адресою:Львівська обл.,Жидачівський рн., смт.Гніздичів,вул. Коноваль-
ця,6, адмінбудинок товариства з понеділка по п’ятницю, з 8.00 год. до 
17.00 год.( обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.). 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазна-
ченими документами є голова правління 

ПАТ «Кохавинська ПФ» Пиріг Р.В.
Довідки за телефоном (03239) 48348

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

Найменування показника
період

звітний 
2014 р.

попередній 
2013 р.

Усього активів 68 326 47 316
Основні засоби 67 428 46 600
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 10 177 6 508
Сума дебіторської заборгованості 23 440 15 306
Грошові кошти та їх еквіваленти 918 2296
Власний капітал 178 178
Статутний капітал 712 712
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 91 387 63 351
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 12 897 5 845
Чистий прибуток (збиток) 26 193 15904
Середньорічна кількість акцій (шт) 2 847 328 2 847 328
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

287 284

Особа,зазначена нижче,підтверджує достовірність інформації,що міс-
титься у повідомленні та визнає,що вона несе за це відповідальність згід-
но з законодавством.

Голова правління
ПАТ «Кохавинська паперова фабрика»  Пиріг Р.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕКОН» (місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Бориспіль-
ська, 9) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товари-
ства (далі – загальні збори)

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів – 
м.  Київ, вул. Бориспільська, 9, (у залі ПрАТ «Елекон»);

дата та час проведення загальних зборів – 26 березня 2015 року 
о 13 годині 30 хвилин;

час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 
13 година 00 хвилин 26 березня 2015 року;

час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних збо-
рах  – 13 година 15 хвилин 26 березня 2015 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 20 березня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(Порядок денний):

1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведен-
ня загальних зборів Товариства.

2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт Директора про результати фінансовогосподарської діяль-

ності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності Товариства на 2015 рік.

4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7) Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 

2014  рік.
8) Про виплату дивідендів.
9) Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11) Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.
12) Обрання Ревізора Товариства.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «ЕЛЕКОН» (тис.грн.)

Найменування показника
період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 2156,9 2232,4
Основні засоби 4127,2 4127,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 770,0 763,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,4 0,5
Нерозподілений прибуток 1328,8 1193,8
Власний капітал 1374,4 1509,4
Статутний капітал 837,5 837,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 782,5 723,0
Чистий прибуток (збиток) 135,0 134,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3350000 3350000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, 
вул.  Бориспільська, 9, кабінет Директора Товариства з понеділка по 
п’ятницю з 1000 до 1300 години за попереднім записом по тел. 
/044/  5667350. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з 
матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів Дирек-
тор Товариства Виговський Валерій Вікторович.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати 
лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Зако-
ном України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує 
особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного зако-
нодавства. 

Наглядова рада ПрАТ «Елекон»



№37, 24 лютого 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

17

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНТУР» (місцезнахо-
дження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9) повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори)

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів – 
м.  Київ, вул. Бориспільська, 9, актовий зал;

дата та час проведення загальних зборів – 26 березня 2015 року 
о  10 годині 30 хвилин;

час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 
9  година 30 хвилин 26 березня 2015 року;

час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних збо-
рах  – 10 година 15 хвилин 26 березня 2015 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 20 березня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок 
денний):

1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведен-
ня загальних зборів Товариства.

2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт Директора про результати фінансовогосподарської діяль-

ності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2015 рік.

4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7) Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
8) Про виплату дивідендів.
9) Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11) Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.
12) Обрання Ревізора Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ  «КОНТУР» (тис.грн.)

Найменування показника період
Звітний Попередній

Усього активів 1514,5 1989,0

Основні засоби (первісна вартість) 3038,0 3378,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 44,0 420,0
Сумарна дебіторська заборгованість 165,8 165,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,7 2,0
Нерозподілений прибуток 3516,5 1973,0
Власний капітал 934,5 609,0
Статутний капітал 348,0 348,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2449,0 1380,0
Чистий прибуток (збиток) 1543,5 149,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1392000 1392000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Бо-
риспільська, 9, кабінет Директора Товариства з понеділка по п’ятницю 
з 1000 до 1300 години за попереднім записом по тел. /044/ 5661383. 
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо 
підготовки та проведення загальних зборів – Шульга Олександр Григо-
рович, Директор.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише 
у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом Укра-
їни «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує 
особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства. 

Наглядова рада ПрАТ «КОНТУР»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНТУР»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛТА», 

місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, код за 
ЄДРПОУ 21559409, (надалі – Товариство) повідомляє про те, що 07 квітня 
2015 року об 11.00 год. у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, 
вул.  Московська, буд. 46/2, 4 секція, 10 поверх, офіс 201, відбудуться 
річні загальні збори Товариства (надалі – Збори).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах буде здій-
снюватися 07 квітня 2015 року з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем проведення 
Зборів. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та документ, що посвідчує повноваження 
представника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися відповід-
но до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному 
в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему Укра-
їни, станом на 24 годину 01 березня 2015 року (за три робочих дні до дня 
проведення Зборів).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИх ЗАГАЛЬНИх ЗБОРІВ:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово

господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 2014 

році.
До проведення Зборів акціонери Товариства мають можливість озна-

йомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Зборів, у приміщенні Товариства за адре-
сою: м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, 4 секція, 10 поверх, офіс 201, у 
робочі дні (понеділок  п’ятниця) з 09.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з ма-
теріалами (документами) – Голова правління Мельник Микола Павлович. 
Телефони для довідок: (044) 2544850, 2544005.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ  «Вел-

та» (тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний
(2014)

попередній 
(2013) 

Усього активів 39 244 29 674
Основні засоби 521 602
Довгострокові фінансові інвестиції - 5 786
Запаси 11 17
Сумарна дебіторська заборгованість 18 268 17 259
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 354 4 721
Нерозподілений прибуток 7 120 2 015
Власний капітал 30 471 23 231
Статутний капітал 20 350 20 350
Довгострокові зобов’язання та забезпечення 7 428 5 631
Поточні зобов’язання 1 345 811
Чистий прибуток (збиток) 5 105 1 377
Середньорічна кількість акцій (шт.) 370 000 370 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 26 28

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління М.П. Мельник, 23.02.2015 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

БАНК»
місцезнаходження якого м. Київ, Московський проспект, 6

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», що відбудуться 27 березня 
2015 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, Московський 
прос пект, 6, 2-ий поверх, приміщення ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК», Конференц-зал.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 14 години 00 хвилин до 
14  години 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акці-
онерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам ак-
ціонерів  паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», буде складено станом на 
24 годину 23 березня 2015 року. 

Порядок денний 
(Перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕР-
ШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», припинення повноважень Лічильної комісії 
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

3. Звіт Правління про результати фінансовогосподарської діяльності 
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік. Затвердження звіту 
Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

4. Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності 
ПАТ  «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік. Визначення основ
них напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 
2015  рік.

5. Звіт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 
2014 рік та затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ БАНК».

6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 
2014 рік та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ БАНК». Затвердження висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік, включаючи його дочірнє підприємство, ви-
сновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за 2014 рік та 
заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми 
ТОВ  «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».

8. Покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ БАНК» за підсумками роботи в 2014 році.

9. Затвердження розміру річних дивідендів за акціями ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ БАНК».

11. Про внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну 
раду ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Ревізійну 

комісію ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Правлін-
ня ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК.

12. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної 
ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

13. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ БАНК».

14. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових дого-
ворів з членами Спостережної ради.

15. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

16. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК».

17. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових дого-
ворів з членами Ревізійної комісії.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 

 тис. грн.

Найменування показника
Звітний 
період

( 2014 рік )

Попередній 
період

( 2013 рік )
Усього активів 1 155 838 1 243 248
Грошові кошти 125 374 240 146
Кошти в інших банках 39 938 3 209
Кредити та заборгованість клієнтів 818 043 831 314
Основні засоби та нематеріальні активи 44 056 33 160
Усього зобов‘язань 920 895 989 624
Кошти банків 43 376 2
Кошти клієнтів 813 541 947 009
Нерозподілений прибуток 17 906 472
Власний капітал 234 943 253 624
Статутний капітал 230 000 230 000
Середньорічна кількість акцій (шт.) 22 984 22 984
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)

266 283

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням 
ПАТ  «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» – м. Київ, Московський проспект, 
6, 2 поверх, кімната 4, у робочі дні (понеділок  п’ятниця), робочий час (з 
9.00 до 16.30, перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення Загальних 
зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, – Корпоративний секретар, Мусіхіна Олена Олександрівна.

Телефони для довідок: 0 800 50 70 80, 044 428 61 28.
Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 

Повідомлення про проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Край Керама» повідомляє про 
скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 30.03.2015 р. о 
10:00 год. за київським часом за адресою: Київська обл., м. Буча, 
вул.  Заводська, 2.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою.

Початок реєстрації – о 09.00, закінчення реєстрації – о 09.45.
Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Про затвердження регламенту роботи позачергових загальних збо-

рів акціонерів
4. Затвердження ринкової вартості акцій.
5. Про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ «КРАЙ КЕРАМА» 

шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків.

6. Про прийняття та затвердження рішення про приватне розміщення 
акцій ПрАТ «КРАЙ КЕРАМА».

7. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено 
розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розмі-

щення.
8. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «КРАЙ КЕРАМА», 

якому надаються повноваження з питань, пов’язаних зі збільшенням ста-
тутного капіталу, здійсненням додаткової емісії.

9. Про визначення уповноважених осіб ПрАТ «КРАЙ КЕРАМА», яким 
надаються повноваження з питань, пов’язаних зі збільшенням статутного 
капіталу, здійсненням додаткової емісії.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах – 24.03.15. 

Для реєстрації на участь у позачергових Загальних зборах акціонер 
повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та 
відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством 
України.

Ознайомитись з матеріaлами (документами), необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, 
акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою:

(Київська обл., м. Буча, вул. Заводська, б.2,
щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 17:00 год.
(обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.),
а в день проведення позачергових Загaльних зборів – також у місці їх 

проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціоне-
рів із зазначеними документами є виконавчий директор Муренков Петро 
Геннадійович, контактний телефон (44) 5935001.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАЙ КЕРАМА»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КИЇВАВТОМАТИКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 21631667
3. Місцезнаходження: 21000 м. Вiнниця, прт Коцюбинського, 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2490818, (044) 2490818
5. Електронна поштова адреса: kievavt@rcbavant.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.kievavt.zvitat.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емі-

тента
II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення з 02.03.2015 року прийнято Наглядовою 
радою Товариства 20.02.2015 р. (Протокол №20/02/2015 вiд 
20.02.2015 р.). Звільнення посадової особи виконано на підставі за-
яви Директора про звiльнення з посади за власним бажанням. По-
садова особа Стрижаков Сергiй Миколайович, яка займала посаду 
Директор, звільнена з 02.03.2015 р. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: 1 рік 9 міс. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

Рішення про звільнення з 02.03.2015 року прийнято Директором 
Товариства 20.02.2015 р. (Наказ б/н вiд 20.02.2015 р.). Звільнення 
посадової особи виконано на підставі заяви Головного бухгалтера 
про звiльнення з посади за власним бажанням. Посадова особа Сте-
панова Свiтлана Вiкторiвна, яка займала посаду Головний бухгал-
тер, звільнена з 02.03.2015 р. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
11  рокiв 11 мiс. Iнша особа на посаду Головного бухгалтера не при-
значається у зв’язку iз внесенням змiн до штатного розпису, за яким 
посада Головного бухгалтера не передбачається (обов’язки покла-
даються на Директора). Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.

Рішення про обрання з 03.03.2015 року прийнято Наглядовою ра-
дою Товариства 20.02.2015 р. (Протокол №20/02/2015 вiд 20.02.2015  р.). 
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової 
ради за пропозицією Голови Наглядової ради. Олiйник Володимир 
Валерiйович обраний на посаду Директор з 03.03.2015 р. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 
безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: ТОВ «Авантреєстр», Директор. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.

Директор  Стрижаков Сергiй Миколайович

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСИН»
2. Код за ЄДРПОУ: 03767788
3. Місцезнаходження: 03134 м. Київ, вул. Миру, буд. 19Е
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 4086433, (044) 4086433
5. Електронна поштова адреса: info@zaorysin.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.zaorysin.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

19.02.2015 р. відбулися зміни у персональному складі посадових 
осіб емітента, а саме: припинення повноважень та призначення посадо-
вих осіб.

Рішення про припинення повноважень прийнято Головою правління 
товариства 19.02.2015 р. Припинення повноважень посадової особи ви-
конано на підставі Наказу Голови правління товариства №1к від 
19.02.2015 р. відповідно до ст.179 Кодексу законів про працю України та 
ст.18 Закону України «Про відпустки» згідно Заяви про надання відпуст-
ки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Посадова 
особа Троцюк Наталія Вікторівна, яка займала посаду Головного бухгал-
тера, припинила повноваження. Часткою в статутному капіталі емiтента 
не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.03.2011 р. 
Замість посадової особи, що припинила повноваження, призначено Го-
ловного бухгалтера Березюка Сергія Олександровича. Посадова особа, 
що припинила повноваження, не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

Рішення про призначення прийнято Головою правління товариства 
19.02.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі На-
казу Голови правління товариства №2к від 19.02.2015 р. Посадова 
особа Березюк Сергій Олександрович призначений на посаду Голов-
ного бухгалтера. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який призначено особу: з 20.02.2015 р. до 01.12.2017 р. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 12.08.2011 р. по 
19.12.2011 р. – заступник головного бухгалтера Приватного сільсько-
господарського підприємства «Глорія», з 20.12.2011 р. по теперішній 
час – головний бухгалтер Приватного сільськогосподарського підпри-
ємства «Глорія». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0 акцій. Призначена посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

Голова правління С.В. Козлов, 19.02.2015 р.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО КАхОВСЬКИЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
МЕхАНIЧНИЙ ЗАВОД, 00383840, 
вул.Мелітопольська,1-б, м.Каховка, 
Каховський, херсонська область, 74800, 
Україна, 05536 27480

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

23.02.2015 р. 

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

Kemz.ampinter.com.ua

Голова правління  І.В.Бжезицький. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОСІПАН»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір придбати значний пакет акції

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ»

На виконання вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», повідомляємо, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ЕКОСІПАН» (далі – Товариство), ідентифікаційний код 34980352, 
має намір придбати 722 000 (сімсот двадцять дві тисячі) простих іменних 
акцій неплатоспроможного банку – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» (далі – Банк), ідентифі-
каційний код 36470620, що складає 100% від випуску простих іменних 
акцій Банку.

Товариству та його афілійованим особам не належить жодної акції Бан-
ку.

Директор ТОВ «ЕКОСІПАН»  О.М. Климпотюк

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШОТРАВНЕВА РАЙАГРОТЕхНІКА» 

(далі – Товариство) 
(ідентифікаційний код 00909414; місцезнаходження: вул. 40 років 

Перемоги, б. 35, смт.Ялта, Першотравневий район, Донецька обл., 
Україна, 87450) повідомляє про проведення річних Загальних зборів 

акціонерів.
Датата час проведення річних Загальних зборів: «16» квітня2015 року 

о 12:00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів: 87450, Донецька область., 

Першотравневий район, смт.Ялта, вулиця 40 років Перемоги, буди-
нок  35, кабінет №1.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «16» квітня 
2015 року о 11:00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «16» квіт-
ня 2015 року о 11:45 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87450, Донецька 
область., Першотравневий район, смт.Ялта, вулиця 40 років Перемо-
ги, будинок 35, фойє.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Загальних зборах акціонерів  «10» квітня 2015 року станом на 
24:00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт виконавчого органу про результати фінансовогосподарської ді-
яльності Товариства за 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2014 році. 
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціо-
нерів, із зазначенням правочинів та їх граничної сукупної вартості.

7. Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 1230,7 1359,8
Основні засоби 921,2 983,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,6 0,6
Сумарна дебіторська заборгованість 281,6 362,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 16,3 1,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1704,5  1579,3

Власний капітал 1207,8 1333,0
Статутний капітал 575,2 575,2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 22,9 26,8
Чистий прибуток (збиток) 100,8 128,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2300902 2300902
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 3

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або 
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів 
за адресою: 87450, Донецька область., Першотравневий район, смт.Ялта, 
вулиця 40 років Перемоги, будинок 35, кабінет №1, з понеділка по 
п'ятницю   з 1000 до 1400, за винятком неробочих та святкових днів, а 
також у день проведення Загальних зборів  за місцем їх проведення. Акці-
онери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує осо-
бу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право 
власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Літві-
ненко Зоя Іванівна.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI 
Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів 
зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та 
укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок 
в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня 
набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депози-
тарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму 
та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо вра-
хування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в орга-
нах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депози-
тарного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (06297) 90331
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-

СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 4250078.
Генеральний директор ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВА
РАЙАГРОТЕхНІКА»  _____________________ Ф.І.Ісіров

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» (надалі  Товариство), ідентифіка-
ційний код 22904759, місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв Ста-
лінграда, буд. 12Л, повідомляє, що 27 березня 2015 року о 10 год. 30  хв. 
за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 12-Л, кім.  28, 
відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства. 

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
3. Про визначення порядку розподілу прибутків, порядку та строку ви-

плати дивідендів, визначення порядку покриття збитків за 2014 рік.
4. Про розгляд та затвердження звіту Правління Товариства за 2014 рік.
5. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 

2014 рік.
6. Про розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 

2014 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 
9. Про припинення повноважень та обрання голови та членів Наглядо-

вої ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2014 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 161 712 160 969
Основні засоби 8 8

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3 635 15 751
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 373 332
Нерозподілений прибуток 36 361 36 397
Власний капітал 159 378 159 414
Статутний капітал 8 600 8 600
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 2 334 1 555
Чистий прибуток (збиток) (36) 52
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17 200 000 17 200 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

17 200 000 17 200 000 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 14

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 27 березня 
2015 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 25 хв. 

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціо-
нерів Товариства складається станом на 24 год. 00 хв. 23 березня 2015 року. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товари-
ства: Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12Л, 
кім. 28; тел. для довідок: 044 4266111. Посадова особа Товариства, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  Голова 
правління (Президент) Хляпов О.А.

Голова Наглядової Ради ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» Ли-
ховид О.Е.
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Шановні акціонери 

ПрАТ «СТРАхОВА КОМПАНІЯ 
«ГРАВЕ УКРАЇНА»!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇ-
НА» (надалі – Товариство) місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, 
вул.  Хрещатик, буд. 15, офіс 124, код ЄДРПОУ: 19243047

Повідомляє Вас, що 27 березня 2015 року о 16:00 год. за адресою: 
01001, Україна, м. Київ, вул. хрещатик, буд. 15, офіс 43, конференц-
зал №1, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Това-

риства;
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів То-

вариства;
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік;
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про ре-

зультати діяльності Товариства в 2014 р.;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

про результати діяльності Товариства в 2014 р.;
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства в 2014 р.;
8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 

Ревізійної комісії Товариства;
9. Затвердження Положення про Правління Товариства у новій редак-

ції;
10. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій 

редакції;
11. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;
12. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товари-

ства;
13. Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 

2014  р. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 85033 59273
Основні засоби 2970 1426
Довгострокові фінансові інвестиції - 22378
Запаси 75 48
Сумарна дебіторська заборгованість 3614 5778
Грошові кошти та їх еквіваленти 35435 24101 
Нерозподілений прибуток 11065 3573 
Власний капітал 54404 42321 
Статутний капітал 41130 41130 
Довгострокові зобов'язання 20285 15157 
Поточні зобов'язання 10344 1795 
Чистий прибуток (збиток) 14679 829
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 119 138

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів 
Товариства починається о 15 год. 00 хв. та закінчується о 15 год. 55 хв. 
27  березня 2015 р. за місцем проведення річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства. Для реєстрації до участі у річних Загальних зборах ак-
ціонерів Товариства з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу 
акціонера, для уповноважених представників акціонерів – довіреність на 
право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства, 
та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 23 березня 
2015 року в порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 
01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15, офіс 124 у робочі дні з по-
неділка по п´ятницю з 09.00 год. до 18.00 год., а в день проведення За-
гальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є в.о. Голови правління Товари-
ства пані Н. Базилевська. 

Свої пропозиції до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства просимо вносити не пізніше як за 20 днів до дати проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Шановні акціонери 
ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАхУВАННЯ ЖИТТЯ»!
Приватне акціонерне товариство «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування жит-

тя» (надалі – Товариство) місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, 
вул.  Хрещатик, буд. 15, офіс 43, код ЄДРПОУ: 25399836

Повідомляє Вас, що 27 березня 2015 року о 16:30 год. за адресою: 
01001, Україна, м. Київ, вул. хрещатик, буд. 15, офіс 43, конференц-
зал №1, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Това-

риства;
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів То-

вариства;
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік;
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом;
5. Затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про ре-

зультати діяльності Товариства в 2014 р.;
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

про результати діяльності Товариства в 2014 р.;
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства в 2014 р.;
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 

Ревізійної комісії Товариства;
10. Затвердження Положення про Правління Товариства у новій ре-

дакції;
11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій 

редакції;
12. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;
13. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товари-

ства;
14. Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 

2014  р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1 534 321,50 876 118,10
Основні засоби 2807,30 1462,20
Довгострокові фінансові інвестиції 703 106,60 564 520,50
Запаси 1 630,50 415,90
Сумарна дебіторська заборгованість 74 158,30 47 818,40
Грошові кошти та їх еквіваленти 89 928,70 39 323,90
Нерозподілений прибуток 116 087,20 88 143,80
Власний капітал 141 396,70 106 733,90
Статутний капітал 26 903,10 26 903,10
Довгострокові зобов’язання 1 349 694,90 736 669,70
Поточні зобов’язання 43 229,90 32 714,50
Чистий прибуток (збиток) 36 912,40 9 361,90
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

30 32

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів 
Товариства починається о 15 год. 30 хв. та закінчується о 16 год. 25 хв. 
27  березня 2015 р. за місцем проведення річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства. Для реєстрації до участі у річних Загальних зборах ак-
ціонерів Товариства з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу 
акціонера, для уповноважених представників акціонерів – довіреність на 
право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства, 
та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 23 березня 
2015 року в порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 
01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15, офіс 43 у робочі дні з по-
неділка по п´ятницю з 09.00 год. до 18.00 год., а в день проведення За-
гальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є начальник юридичного відділу 
Товариства пані Анастасія Полинь. 

Свої пропозиції до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства просимо вносити не пізніше як за 20 днів до дати проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
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НБУ обновил инструкцию о порядке 
регулирования деятельности банков

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил новую 
редакцию инструкции о порядке регулирования деятель-
ности банков в Украине, сообщил регулятор на веб
сайте.

«Правление НБУ 19 февраля 2015 приняло постанов-
ление №121 «О внесении изменений в инструкцию о по-
рядке регулирования деятельности банков в Украине», 
которым предусмотрено усовершенствование порядка 
расчета экономических нормативов максимального раз-
мера кредитного риска на одного контрагента (Н7) и мак-
симального размера кредитов, гарантий и поручительств, 
предоставленных одному инсайдеру (Н9) «,  говорится 
в сообщении.

Согласно сообщению, эти изменения направлены на 
уменьшение кредитных рисков банков путем расшире-
ния возможности принятия в обеспечение по 
предоставленным кредитам высоколиквидного залога в 
виде депозитов. Нововведение будет также способство-
вать улучшению ликвидности банков,

Постановление №121 вступает в силу со дня, следую-
щего за днем его официального опубликования.

Вернувшиеся в пятницу на украинский 
рынок акций «быки» не смогли взять порог 

в 1100п по индексу УБ
«Быки» украинского рынка акций, рассчитывающие на 

защиту средств от девальвации гривни в акциях, в пят-
ницу вернули первенство на рынке, но сохраняющаяся 
нестабильная ситуация на востоке страны попрежнему 
сдерживает активные покупки. 

В итоге индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился 
на 1,56%  до 1098,93 пункта, индекс ПФТС – на 1,09%, 
до 432,79 пункта.

Объем торгов на УБ составил 16,4 млн грн, в том чис-
ле акциями – 16 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 539,76 млн грн, в 
том числе акциями – 2,5 млн грн. Капитализация ценных 
бумаг на бирже повысилась на 0,74%  до 160 млрд грн.

Среди индексных акций УБ больше всех выросли в 
цене акции «Укрнафты» (+4,24%), «Центрэнерго» 
(+3,48%) и Алчевского меткомбината (+2,19%).

Снизились в цене акции «Донбассэнерго» (0,93%).
В индексе ПФТС тройку лидеров роста составили ак-

ции «Укртелекома» (+7,87%), «ДТЭК Захидэнерго» 
(+7,14%) и «Укрнафты» (+2,92%).

С отрицательной динамикой лидировали акции 
Харцызского трубного завода (9,12%), Северного ГОКа 
(8,89%) и концерна «Стирол» (6,78%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIGUkraine в 
пятницу повысился на 0,32%  до 278,39 пункта при 
объеме торгов 1,1 млн злотых (8,36 млн грн).

Среди индексных акций больше всех подорожали бу-
маги «Милкиленда» (+3,61%), KSG Agro (+2,73%) и агро-
холдинга ИМК (+1,47%).

Тройку лидеров снижения составили акции KDM 
Shipping (9,42%), «Агротона» (3,65%) и Coal Energy 
(1,47%).

Как сообщил агентству «ИнтерфаксУкраина» анали-
тик инвестгруппы «ТАСК» Вячеслав Иванишин, украин-
ский рынок акций попрежнему находится в зоне 
высокой турбулентности на фоне противоречивых сиг-
налов извне.

Рынок акций Украины в начале торговой 
недели продолжает расти 

Фондовые индексы Украины в начале торгов в поне-
дельник продолжают расти: индикатор «Украинской бир-
жи» к 11:05 кв повысился на 0,93%  до 1109,11 пункта, 
индекс ПФТС – на 1,23%, до 438,1 пункта.

Все индексные акции УБ утром находились в «зеле-
ной зоне». В авангарде роста были акции Райффайзен 
Банка Аваль (+11,6%), Крюковского вагоностроительно-
го завода (+6,6%) и Авдеевского коксохимзавода 
(+5,9%).

В «индексной корзине» ПФТС тройку лидеров роста 
составили бумаги «Укртелекома» (+8,43%), «Азовстали» 
(+2,44%) и Стахановского вагоностроительного завода 
(+2,42%).

С отрицательной динамикой лидировали акции кон-
церна «Стирол» (6,29%), Ясиновского коксохимзавода 
(4,9%) и Харцызского трубного завода (2,12%).

Греция и Еврогруппа договорились о 
продлении кредитной программы для 

Афин на 4 месяца - председатель 
Еврогруппы

По итогам внеочередного заседания Еврогруппы в 
Брюсселе вечером в пятницу министры финансов Гре-
ции и 19 стран зоны евро смогли прийти к согласию по 
продлению кредитной программы для Афин на четыре 
месяца, заявил на прессконференции председатель 
Еврогруппы Йерун Дейссельблум.

«Мы достигли согласия по совместному заявлению»,   
сказал Й.Дейссельблум.

По его словам, сегодня «был первый этап восстанов-
ления доверия, которое было потеряно».

Он описал действия сторон в последние дни, начиная 
с получения письма правительства Греции с просьбой 

Річна інформація ПрАТ 
за 2014 р.

Приватне акцiонерне товариство «Ремонтнобудiвельне управлiння 
№ 3». ЄДРПОУ 05474671. Адреса 73000 м.Херсон вул.Фiлатова, 38, 
тлф 0552490223. Текст РІ у ЗІБД Комісії розкрит 20.02.15. Вебсторінка, 
на який розміщено РІ: rbu3.vatua.com. Аудитор ППФ «МиколаївАудит», 

19301508. Показники фін.госп. діяльності (тис.грн.) (2014/2013): Усьо-
го активів 1504/2334. Основні засоби 409/424. Запаси 100/123. Сумар-
на дбт заборгованість 930/1784 Грошові кошти та їх еквіваленти 18/2. 
Власний капітал 939/908. Статутний капітал 5/5. Нерозподілений при-
буток 229/198. Поточні зобов'язання 565/1426. Прибуток на одну акц. 
3/18. Середньорічна кількість акцій 9783/9783.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ № 3»
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продления программы на четыре месяца. Изначально 
Афины рассчитывали на 6 месяцев. Но страны зоны 
евро были согласны только на 4 месяца.

Й.Дейссельблум отметил, что греческие власти пошли 
на поиск компромисса в рамках действующего соглаше-
ния. Из этого исходила и Еврогруппа, которая была со-
гласна на проявление при этом определенной гибкости. 
Возможности этой гибкости будут совместно изучены Ев-
рогруппой, греческим правительством и институтами ЕС.

По мнению Й.Дейссельблума, достигнутая договорен-
ность позволит выиграть время для обсуждения дости-

жения взаимоприемлемого компромисса и для проведе-
ния анализа. К этим дебатам присоединится и МВФ, 
призванный сыграть свою роль в данном урегулирова-
нии.

Если анализ завершится успехом, он позволит 
выделить очередной транш финансовой помощи по 
условиям ныне действующей программы, объяснил гла-
ва Еврогруппы.

При подготовке раздела «Новости» использованы 
материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. ПрАТ АЕРОН 8
2. ПАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 11
3. ТОВ БУРАТАГРО 6
4. ВАТ ВАСИЛЬКІВСЬКА ФІРМА "ЕКОГАЗСЕРВІС 12
5. ПрАТ ВЕЛТА 17
6. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 15
7. ПАТ ВІЛЬНЯНСЬКИЙ "АГРОС" 9
8. ПрАТ ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ 11
9. ПрАТ ГАЙДАРІВЕЦЬ 8
10. ПрАТ ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 21
11. ДЕНИСОВ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ 13
12. ПрАТ ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА 5
13. ПАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 13
14. ТОВ ЕКОСІПАН 19
15. ПрАТ ЕЛЕКОН 16
16. ПрАТ ЕРЛАН 1
17. ПАТ ЗАВОД "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ" 2
18. ПАТ ЗАПОРIЖАВТОТРАНС 11
19. ПАТ КАМ'ЯНСЬКИЙ 15
20. ПрАТ КАХОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 19
21. ПрАТ КИЇВАВТОМАТИКА 19
22. ПАТ КИСНЕВИЙ ЗАВОД 12
23. ПАТ КІРОВОГРАДАВТОТРАНС 13
24. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ 10
25. ПрАТ КОМПЛЕКСНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШИРОКОПРОФІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА2 5
26. ПрАТ КОНТУР 17
27. ПрАТ КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ 7
28. ПАТ КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА 16
29. ПрАТ КРАЙ КЕРАМА 18
30. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД 8
31. ПрАТ КРОКУРС 15
32. ПрАТ КУА "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ" 20
33. ПАТ МАР’ЯНІВСЬКЕ 13
34. ПрАТ МДЄ2001 12
35. ПрАТ МЕДТЕХНIКАСЕРВIС 10
36. ПрАТ НАУКОВОВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС "МIКРОКЛIМАТ" 9
37. ПрАТ ОБЕРIГ 9
38. ПРАТ ОБЛРЕМБУД 14
39. ПрАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10
40. ПАТ ОДЕСЬКА ТЕЦ 3
41. ПАТ ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ХОЛОДМАШ" 7
42. ПрАТ ОПТIКОМЕДСЕРВIС 10
43. ПрАТ ПАКЕТ 3
44. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 18
45. ПрАТ ПЕРШОТРАВНЕВА РАЙАГРОТЕХНІКА 20
46. ПрАТ ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙАГРОХІМ 4
47. ПрАТ ПРИКАРПАТТЕХРЕСУРСИ 3
48. ПрАТ РЕМОНТНОБУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ № 3 22
49. ПрАТ РЕСПУБЛIКАНСЬКЕ НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПОПРОЦЕС" 14
50. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 6
51. ПрАТ РУСИН 19
52. ПРАТ СК "ФОРТ" 14
53. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРАВЕ УКРАЇНА" 21
54. ПАТ ТК КРЕДИТ 15
55. ПАТ УКРГАЗПРОМБАНК 2
56. ПАТ УКРСОЦБАНК 4
57. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 5
58. ПрАТ ХЕРСОНТЕКСТИЛЬ 13
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Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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96370 
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На рік — 1386,72 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
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МФО банку

Поточний рахунок 

26007285080900
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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,
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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 
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Від по ві даль ність за дос то вір ність 
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від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
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