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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр зупинила,  
скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу ІV Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660, та 
наданих документів Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «Платинум 
капітал», місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Пред-
славинська, буд.11-А, код за ЄДРПОУ: 37855463, на ска-
сування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів 
Закритого недиверсифікованого венчурного пайового ін-
вестиційного фонду «Платинум Інвестментс» у зв’язку з 
його ліквідацією скасовано реєстрацію випуску інвести-
ційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого 
венчурного пайового інвестиційного фонду «плати-
нум Інвестментс» товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «плати-
нум капітал» на загальну суму 2 250 000 000 (два 
мільярди двісті п’ятдесят мільйонів) гривень, у кількості 
2 250 000 (два мільйони двісті п’ятдесят тисяч) штук, но-
мінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень. Скасо-
вано реєстрацію проспекту емісії інвестиційних сертифі-
катів Закритого недиверсифікованого венчурного 

пайового інвестиційного фонду «Платинум Інвестментс» 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «платинум капітал», що зареєстро-
ваний 22.05.2012 року Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про 
реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Закрито-
го недиверсифікованого венчурного пайового інвестицій-
ного фонду «Платинум Інвестментс» Товариства з обме-
женою відповідальністю «Компанія з управління активами 
«платинум капітал» від 15.05.2013 року №00368, що ви-
дане Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку — розпорядження № 0187– СІ від 19 берез-
ня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу ІV Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660, та 
наданих документів Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «Агрі капі-
тал», місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предсла-
винська, буд.11-А, код за ЄДРПОУ: 37396715, на 
скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифіка-
тів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового 
інвестиційного фонду «Мірум-Інвестментс» у зв’язку з 
його ліквідацією скасовано реєстрацію випуску інвести-
ційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого 
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венчурного пайового інвестиційного фонду «мірум-
Інвестментс» товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Компанія з управління активами «аГрІ капі-
тал» на загальну суму 1 000 000 000 (один мільярд) 
гривень, у кількості 1 000 000 (один мільйон) штук, номі-
нальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень. Скасова-
но реєстрацію проспекту емісії інвестиційних сертифіка-
тів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового 
інвестиційного фонду «Мірум-Інвестментс» Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Компанія з управління ак-
тивами «АГРІ капітал», що зареєстрований 
13.07.2011 року Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реєстрацію 
випуску інвестиційних сертифікатів Закритого недивер-
сифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду 
«Мірум-Інвестментс» Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «АГРІ капі-
тал» від 13.07.2011 року № 2184, що видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку — розпо-
рядження № 0188 — СІ від 19 березня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів, відповідно до 
пункту 5 розділу ІV Положення про порядок припинення 
пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 19.11.2013 № 2605, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660, та наданих 
документів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Агрі капітал», місце-
знаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 
буд.11-А, код за ЄДРПОУ: 37396715, на скасування реє-
страції випуску інвестиційних сертифікатів Закритого не-
диверсифікованого венчурного пайового інвестиційного 
фонду «Мірум-Капітал» у зв’язку з його ліквідацією скасо-
вано реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів За-
критого недиверсифікованого венчурного пайового 
інвестиційного фонду «мірум-Капітал» товариства з 
обмеженою відповідальністю «Компанія з управлін-
ня активами «аГрІ капітал» на загальну суму  
2 000 000 000 (два мільярди) гривень, у кількості 2 000 000 
(два мільйони) штук, номінальною вартістю 1 000 (одна 
тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії 
інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікова-
ного венчурного пайового інвестиційного фонду «Мірум-
Капітал» Товариства з обмеженою відповідальністю «Ком-
панія з управління активами «АГРІ капітал», що зареє-
стрований 29.06.2011 року Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про 
реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Закритого 
недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного 
фонду «Мірум-Капітал» Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «АГРІ капі-
тал» від 02.12.2011 року № 2323, що видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку — розпо-
рядження № 0189-СІ від 19 березня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-

чальника Прикарпатського територіального управління, на 
підставі підпункту а) пункту 3 Розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23 квітня 2013 року № 737 (із змінами, внесеними згідно з 
рішенням НКЦПФР від 04.03.2014р. № 276), зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354, та відповідно до документів, наданих При-
ватним акціонерним товариством «Марія-98» (48201, Тер-
нопільська обл., смт. Гусятин, вул. Привокзальна, 14; код 
за ЄДРПОУ: 02128684) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, ска-
совано реєстрацію випуску акцій прат «марія-98». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Марія-98» 
№27/19/1/10 від 12.11.2010р., видане Тернопільським те-
риторіальним управлінням ДКЦПФР, анульовано — роз-
порядження № 6-пр- 2-С-а від 20 березня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Прикарпатського територіального управління, 
на підставі підпункту а) пункту 3 Розділу І Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року № 737 (із змінами, внесеними 
згідно з рішенням НКЦПФР від 04.03.2014р. № 276), за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354, та відповідно до документів, нада-
них Відкритим акціонерним товариством «Надвірнянська 
автобаза» (місцезнаходження: 77400, Івано-Франківська 
обл., м. Надвірна, вул. Майданська, 10; код за ЄДРПОУ: 
01268644) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, скасовано 
реєстрації випусків акцій ват «надвірнянська автоба-
за». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «На-
двірнянська автобаза» № 108/1/00 від 09.03.2000р., ви-
дане Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано — розпорядження № 7-пр-1-С-а від 
20 березня 2015 року.

нКцпфр повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

У національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів від 19.03.2015 № 72-ца-Уп-КУа у 
відношенні тов «КУа Бізнесінвестресурс» (код за  
ЄДРПОУ: 33999645) за порушення вимог законодавства 
щодо цінних паперів застосовано санкцію у вигляді ану-
лювання ліцензії на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку — діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності з управління актива-
ми), а саме: серії АВ No581159 від 22.04.2011 року.

20.03.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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Додаток 22 до Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу (підпункт 2 пункту 1 
глави 6 розділу ІІІ)

ЗвІт 
про результати розміщення облігацій

наУКово-вироБниЧа фІрма 
«СтромКомплеКт» У формІ 
товариСтва З оБмеЖеноЮ 

вІдповІдалЬнІСтЮ, 
код за ЄдрпоУ 04946783 

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 230/2/2014-Т.
Дата реєстрації « 13 » листопада 2014 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій: 27.11.2014
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій)

27.11.2015 р.

фактична 02.03.2015 р.
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
рішенням про розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

178 055 

фактично розміщених 178 055
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) 
облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій), грн.

23 503 260,00

фактично розміщених, грн. 23 503 260,00
5. Загальна сума, на яку укладено договори з 
першими власниками у процесі розміщення випуску 
(серії) облігацій, грн.

23 503 260,00

Облігації, придбані членами наглядової (спостереж-
ної) ради**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за 
облігації (грн): 0,00

Облігації, придбані членами виконавчого органу** Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за 
облігації (грн): 0,00

Облігації, придбані працівниками емітента** Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за 
облігації (грн): 0,00

Від емітента:
ВО генерального 

директора  
(посада)

___________ 
(підпис) М.П.

О.П. Ралко 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від аудитора*:
______________ 

(посада)
___________ 
(підпис) М.П.

______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від андерайтера:
______________ 

(посада)
___________ 
(підпис) М.П.

Емітент не користується 
послугами андерайтера 

(прізвище, ім’я, по батькові)
Від фондової біржі, 
через яку здійснено 
публічне розміщення 
облігацій***:

______________ 
(посада)

___________ 
(підпис) М.П.

______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від Центрального 
депозитарію цінних 
паперів:

______________ 
(посада)

___________ 
(підпис) М.П.

______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами. 
*** У разі публічного розміщення облігацій.
{Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

ІнформацІйне повІдомлення про проведення 
ЗаГалЬниХ ЗБорІв товариСтва

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «фІлІп моррІС УКраЇна» 

Шановні акціонери!
приватне акціонерне товариство «філіп морріс Україна», що зна-

ходиться за адресою: 62482, Україна, Харківська область, Харківський 
район, селище Комуніст, Польовий в‘їзд, 1, (надалі — «товариство»), по-
відомляє про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів 
(надалі — «Загальні збори») Товариства.

Загальні збори будуть проведені 23 квітня 2015 року о 14:00 годині за 
адресою: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, се-
лище Комуніст, польовий в’їзд, 1, зала № CR PMI UA KHAGF OPEN.

порядоК денний:
1. Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обран-

ня нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції про 

підсумки діяльності Товариства за 2014 рік. 
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства за 2014 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновку) Ре-

візора Товариства.
5. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Това-

риства за 2014 рік. 
6. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 

рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством.
8. Про затвердження результатів діяльності Товариства та розподіл 

прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
9. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства.

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

найменування показника період 
звітний 
(2014р.)

попередній 
(2013р.)

Усього активів  4’136’888 3’058’001
Основні засоби  991’197 1’068’688
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 1’058’950 508’532
Сумарна дебіторська заборгованість  1’866’824 1’341’130
Грошові кошти та їх еквіваленти 22’513 20’541
Нерозподілений прибуток 746’326 1’301’519
Власний капітал 793’564 1’348’777
Статутний капітал 2’647 2’647
Довгострокові зобов’язання 76’251 21’809
Поточні зобов’язання 1’728’542 528’597
Чистий прибуток (збиток) 746’304 1’301’500
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2’005’018 2’005’018
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) 1’379 1405

для реєстрації для участі в Загальних зборах необхідно мати:
1. Документ, що посвідчує особу.
2. Документ, що підтверджує повноваження представника на право 

участі та голосування на Загальних зборах — додатково для представни-
ків акціонерів.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загаль-
них зборах проводиться 23 квітня 2015 року з 13:15 до 14:00 згідно з Пере-
ліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (Реєстр 
власників іменних цінних паперів Товариства, складеним 17 квітня 
2015 року станом на 24 годину за три робочих дні  до дня проведення За-
гальних зборів). Реєстрація проводиться за адресою: 62482, Україна, Хар-
ківська область, Харківський район, селище Комуніст, Польовий в’їзд, 1, 
зала № CR PMI UA KHAGF OPEN.

До дня проведення Загальних зборів акціонери мають можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні за 
адресою: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, селище 
Комуніст, Польовий в’їзд, 1, кімната № 6.312, а в день проведення Загаль-
них зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — За-
ступник Генерального директора Товариства пан Пьотр Анджей Церек.

Для проїзду до місця проведення Загальних зборів транспортом, який 
буде надано Товариством, акціонерам та/або представникам акціонерів 
необхідно прибути 23 квітня 2015 року о 12 годині 30 хвилин за адресою: 
61125, Україна, м. Харків, вулиця Нетіченська, 25-а.
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до УваГи аКцІонерІв пат «лантманнен акса»!
1. Повне найменуван-
ня та місцезнахо-
дження товариства:

публічне акціонерне товариство «лантманнен 
акса» 
08300, Київська область, м.Бориспіль вул.Привок-
зальна, буд. 3

2. Дата, час та місце 
(із зазначенням номе-
ра кімнати, офісу або 
залу, куди мають при-
бути акціонери (учас-
ники)) проведення за-
гальних зборів:

Річні загальні збори акціонерів відбудуться 29 квіт-
ня 2015 р. о 09.00
за адресою 08300, Київська область, м.Борис-
піль вул.привокзальна, буд. 3, кімната прове-
дення зборів 

3. Час початку і закін-
чення реєстрації акці-
онерів для участі у 
загальних зборах:

Реєстрація проводиться з 08-45 до 09-00 у день та за 
місцем проведення зборів. Для реєстрації учасники 
зборів повинні мати при собі паспорт, представники 
акціонерів — паспорт та довіреність на передачу їм 
права участі у загальних зборах акціонерів, оформ-
лену згідно діючого законодавства України. Довідки 
за телефонами: (04495) 7 12 24, (044) 451 63 74.

4. Дата складення пе-
реліку акціонерів, які 
мають право на участь 
у загальних зборах: 

23.04.2015 р.

5. Перелік питань, що 
виносяться на голо-
сування, згідно з по-
рядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рі-
шення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів. 
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради за 2014 р. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Генерального директора за 2014 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії за 2014 р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. 
7. Розподіл збитків Товариства з урахуванням ви-
мог, передбачених діючим законодавством України.
8. Відкликання (дострокове припинення повнова-
жень) голови та членів Наглядової ради. 
9. Відкликання (дострокове припинення повнова-
жень) голови та членів Ревізійної комісії. 
10. Про утворення Наглядової ради Товариства, ви-
значення її кількісного складу та обрання голови та 
членів Наглядової ради Товариства. 
11. Про затвердження умов договорів із членами 
Наглядової ради, визначення особи, уповноваже-
ної на їх підписання з боку Товариства. 
12. Про утворення Ревізійної комісії Товариства, 
обрання голови та членів Ревізійної комісії Товари-
ства. Затвердження умов договорів із членами Ре-
візійної комісії, визначення особи, уповноваженої 
на їх підписання з боку Товариства.

13. Прийняття рішення про вчинення значних пра-
вочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або по-
слуг, що є предметом такого правочину, перевищує 
25 % вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності товариства. 
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятися товари-
ством протягом не більш як одного року. Визначен-
ня характеру та граничної вартості. 
15. Прийняття рішення про попереднє надання зго-
ди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересо-
ваність.
16. Прийняття рішення про схвалення та/або вчи-
нення інших правочинів товариства.
17. Вирішення інших питань загальними зборами 
товариства.
18. Організаційні питання. 

6. Порядок ознайом-
лення акціонерів 
(учасників) з матеріа-
лами, з якими вони 
можуть ознайомитися 
під час підготовки до 
загальних зборів: 

Акціонери мають можливість ознайомитися з про-
ектами рішень річних загальних зборів акціонерів 
за місцезнаходженням Товариства: 08300, Київська 
область, м.Бориспіль, вул.Привокзальна, буд. 3, 
кімната юридичного відділу, звернутися до юриста 
Товариства. Зміни до порядку денного приймають-
ся за 20 календарних днів до дати проведення За-
гальних зборів акціонерів.

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів   113111   81247
Основні засоби   38848   35914
Довгострокові фінансові інвестиції   0   0
Запаси   16850  11894
Сумарна дебіторська заборгованість   51014   31522
Грошові кошти та їх еквіваленти   3984   196
Нерозподілений прибуток   -2327   6968
Власний капітал   19222   28517
Статутний капітал   20950   20950
Довгострокові зобов’язання   72942   38008
Поточні зобов’язання   20947   14722
Чистий прибуток (збиток)   -9295   7761
Середньорічна кількість акцій (шт.) 418 996 416 418 996 416
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)   229   232

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

З повагою, 
Генеральний директор  І.І. Червак

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «лантманнен аКСа» 
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Шановні акціонери!
прат «маГаЗин №1715 «ГоСптовари» код ЄДРПОУ 

22860803 (далі-Товариство) повідомляє, що 24 квітня 2015 р. о 9 год. 00 хв., 
за адресою: 04107, м. Київ, вул. Баговутівська, 3/15, (кімн.1), відбудуться 
річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі-Збори). Дата складення ре-
єстру, що міститиме перелік акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах, встановлено 21 квітня 2015р. Порядок денний річних За-
гальних зборів акціонерів: 1. Прийняття рішення з питань проведення За-
гальних зборів. 2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 
2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. 3. Розгляд 
та затвердження аудиторського звіту та висновку за 2014 рік. 4. Затверджен-
ня річного звіту Товариства. 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 
2014 рік та виплату дивідендів. Основні показники фінансово-господарської 
діяльності: 1. Всього активів за звітний період – 3258,0, за попередній – 
3754,0; 2. Основні засоби за звітний період – 1711,0, за попередній – 1729,0; 
3. Довгострокові фінансові інвестиції за звітний період – 0, за попередній – 0; 
4. Запаси за звітний період – 1540,0, за попередній – 2020,0; 5. Сумарна 
дебіторська заборгованість за звітний період – 2,0, за попередній – 2,0;  
6. Грошові кошти та їх еквіваленти за звітний період – 1,0, за попередній – 1,0; 

7. Нерозподілений прибуток за звітний період – 0, за попередній – 0; 8. Влас-
ний капітал за звітний період – 400, за попередній – 400; 9. Статутний капітал 
за звітний період – 27, за попередній – 27; 10. Довгострокові зобов’язання за 
звітний період – 0, за попередній – 0; 11. Поточні зобов’язання за звітний пе-
ріод – 2831,0, за попередній – 3327,0; 12. Чистий прибуток і збиток за звітний 
період – 0, за попередній – 10,0; 13. Середньорічна кількість акцій (шт.) за 
звітний період – 100, за попередній – 100; 14. Кількість власних акцій викупле-
них протягом періоду (шт.) за звітний період – 0, за попередній – 0; 15. За-
гальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду за 
звітний період – 0, за попередній – 0; 16. Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) за звітний період – 14, за попередній – 17. Реєстрація акціоне-
рів буде відбуватися в день проведення зборів з 8 год. 30 хв. до 8 год. 55 хв. 
Для участі у річних Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу. З документами, пов’язаними з порядком 
денним річних Загальних зборів, акціонерам можна ознайомитися за місце-
знаходженням Товариства: 04107, м. Київ, вул. Баговутівська, 3/15, (кімн.1) в 
робочі дні, письмово звернувшись до Товариства. Відповідальна особа — Ди-
ректор Левковська Людмила Петрівна. телефон д/довідок: (044)-483-19-41.

директор прат «магазин № 1715 «Госптовари».

приватне аКцІонерне товариСтво «УКр-
Спец БУд», місцезнаходження:39623, м.Кременчук, 
вул Московська,б.6, код за ЄДРПОУ 30566405, (надалі — Товариство) по-
відомляє про те, що 27 квітня 2015р. об 11.00 год. у приміщенні товари-
ства за адресою: м. Кременчук, вул. московська, б.6, зала засідань 
відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі — Збори).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах буде здій-
снюватися 27 квітня 2015р. 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 повнова-
ження представника, оформлений відповідно до вимог чинного законодав-
ства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних 
зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 23 квітня 2015р.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з 

питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 

2014 році.
7. Внесення змін до Статуту Товариства щляхом викладення Статуту в 

новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.
З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери Товариства 

можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з по-
неділка по п’ятницю, з 09.00 до 12.00. Відповідальна особа–гол.бухгалтер 
Борзова Наталя Миколаївна.Телефон для довідок: (05366) 5-31-69.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «Укрспецбуд» (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній 

Усього активів 3757.4 3879.2
Основні засоби 1017 974
Довгострокові фінансові інвестиції 1600.3 1600.3
Запаси 27.6 25
Сумарна дебіторська заборгованість 507.2 1101.3
Грошові кошти та їх еквіваленти 6.8 8.5
Нерозподілений прибуток 8.6 -791
Власний капітал 2299.5 2057.2
Статутний капітал 548.7 548.7
Довгострокові зобов’язання та забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання 622.6 1822
Чистий прибуток (збиток) -57.7 -35.3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 548651 548651
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) 11 13

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься в повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з за-
конодавством. 

Голова правління  мордас в.п. 

ШановнІ аКцІонери! 
приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова 

КомпанІя «УКраЇнСЬКа СтраХова ГрУпа 
«Життя» (далі — товариство) 

(код ЄДРПОУ 32736219, адреса: 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 19-А) 
повідомляє

про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: «27» квіт-

ня 2015 року о 12:00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів: 04107, м. Київ, вул. на-

гірна, 12, офісне приміщення на першому поверсі, кабінет № 1.
Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «27» квітня 

2015 року о 10:00 годині.
Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «27» квіт-

ня 2015 року о 11:45 годині.
Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 04107, м. Київ, 

вул. нагірна, 12, офісне приміщення на першому поверсі, хол.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних За-

гальних зборах акціонерів: «21» квітня 2015 року станом на 24:00 годину.
перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2. Затвердження звіту виконавчого органу про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками  роботи То-

вариства  у 2014 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових догово-

рів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та 
визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства 
договору (контракту) з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 
комісії Загальних зборів Товариства.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства 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 збо-
рів за адресою: 04107, м. Київ, вул. Нагірна, 12, офісне приміщення на пер-
шому поверсі, юридичний відділ, з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00, за 
винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загаль-
них зборів — за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при 
собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену до-
віреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні 
акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — Голова правління ПрАТ «СК 
«УСГ «ЖИТТЯ» Цикурішвілі В.Й. 

телефони товариства для довідок: (044) 206-66-01.
Телефон депозитарної установи ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» для довідок: 

(044) 594-11-62.
 наглядова рада товариства
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( код ЄдрпоУ 04013376, адреса місцезнаходження: 03126, 
м. Київ. просп..відрадний, 107), повідомляє про проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 
24  квітня 2014 року, за адресою: м.Київ. просп..відрадний, 107, 
2  поверх, кабінет голови правління. реєстрація акціонерів від-
будеться з 14.30 до 15.00. в той же день за місцем проведення 
зборів. початок зборів о 15.00. дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у зборах, 20 квітня 2014 року. 

порядок денний  
(перелік питань для голосування):

Обрання голови та секретаря зборів, затвердження членів лі-1. 
чильної комісії.

Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік 2. 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу 3. 
Товариства за 2014 рік.

Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2014 рік з 4. 
урахуванням вимог, передбачених законом. 

Надання повноважень/згоди правлінню Товариства на відчужен-5. 
ня основних засобів та майна товариства.

Про відкликання Голови та членів Наглядової ради. 6. 
Про обрання Голови та членів Наглядової ради. Про затверджен-7. 

ня умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними 
Головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання з ними договорів.

Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.8. 
Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії.9. 

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна 
ознайомитися за місцезнаходженням товариства: м.Київ. просп..Від-
радний, 107, 2 поверх, кімната бухгалтерії, у робочі дні з 10.00 до 13.00 
та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку 

зборів) у відповідальної особи — Головного бухгалтера товариства 
Морозової Л.В. 

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтвер-
джують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіре-
ність на право представляти інтереси акціонерів

Довідки за тел. (044) 458-9451 ПрАТ «Будінженермережа-2» (Емі-
тент), (044) 500-1607 (08) ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа). 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн.).

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 4705 4692
Основні засоби 487 786
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 852 404
Сумарна дебіторська заборгованість 3365 3499
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 3
Нерозподілений прибуток 448 767
Власний капітал 338 338
Статутний капітал 44 44
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3995 3666
Чистий прибуток (збиток) -227 148
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20923 20923
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

36 49

наглядова рада та правління товариства

приватне аКцІонерне товариСтво
«БУдІнЖенермереЖа-2»

Акціонерам АТ «ТурисТично — виробничА фірмА
«чорне море»

повідомлення про проведення Загальних зборів товариства
наглядова рада пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«тУриСтиЧно-вироБниЧа фІрма «Чорне море»
(місцезнаходження: 65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 59)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 24 квітня 2015 року об 11:00 за адресою: м. одеса, 
вул. пантелеймонівська, 25 (8 поверх, конференц-зал)

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізора Товариства за 2014 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 р.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства. 
8. Внесення змін до складу органів управління та контролю Товари-

ства. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Загальних зборах — 20 квітня 2015 року. Для участі у зборах, акціоне-
рам, включеним до зазначеного переліку, необхідно мати при собі пас-
порт, а уповноваженим представникам акціонерів — довіреність на 
право представляти інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним 
законодавством.

Реєстрація акціонерів здійснюється з 10:00 до 10:40 за місцем про-
ведення Зборів. 

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного вносяться 
у встановленому законом порядку не пізніше, ніж за 20 днів до прове-
дення Загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з пи-
таннями порядку денного Загальних зборів за відповідним письмовим 

зверненням за місцезнаходження Товариства — м. Одеса, вул. Ріше-
льєвська, 59, приймальня. Відповідальною особою за порядок озна-
йомлення акціонерів із зазначеними документами є Генеральний ди-
ректор Товариства — Хованський К.А. 

довідки за тел. (048) 77 24 88.

\основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2014 р. (тис. грн.)

№ показник Звітний 
період

попередній 
період

1 Всього активів 440926 421981
2 Основні засоби 353234,3 337140
3 Довгострокові фінансові інвестиції 19999,5 20000
4 Запаси 1086,4 725
5 Сумарна дебіторська заборгованість 39907,6 23131
6 Грошові кошти та їх еквіваленти 15021,9 17484
7 Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)
-10997,1 -14232

8 Власний капітал 229152,5 234327
9 Статутний капітал 39400 29400

10 Довгострокові зобов`язання 0 0
11 Поточні зобов`язання 211773,5 187654
12 Чистий прибуток (збиток) 3234,9 -753
13 Середня річна кількість акцій, шт 2800000 2800000
14 Загальна сума коштів, витрачених на 

викуп власних акцій протягом звітного 
періоду

0 0

15 Чисельність працівників на кінець 
звітного періоду, осіб

49 324

Генеральний директор
ат «туристично-виробнича фірма «Чорне море» К.а. Хован-

ський 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«тУриСтиЧно-вироБниЧа фІрма «Чорне море»
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повідомлення про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«одеСЬКий портовий ХолодилЬниК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХО-
ЛОДИЛЬНИК» (ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»); код за 
ЄДРПОУ: 05529900; місцезнаходження: Україна, Одеська область, м.  Оде-
са, Митна площа, 1-Б, повідомляє, що 24 квітня 2015 року о 13:00 год. 
відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

Для участі у загальних зборах акціонери мають прибути у зазначений час 
за наступною адресою: Україна, одеська область, місто одеса, вулиця Жу-
ковського, будинок 38, приміщення актового залу дК ім. лесі Українки.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 
12  год. 00 хв. і закінчиться о 12 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 24 година 20 квітня 2015 року.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів, 

обрання голови та членів лічильної комісії, секретаря загальних зборів.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік. 
3. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
4. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії то-

вариства за 2014 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради та прийняття рішень за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради.

6. Звіт Правління та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту 
Правління.

7. Внесення змін до Статуту. Затвердження та підписання Статуту у 
нової редакції.

8. Внесення змін до складу Наглядової ради.
9. Щодо припинення повноважень лічильної комісії зборів.

основні показники фінансово-господарської діяльності
пат «одеський портовий холодильник» (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний

(2014 рік)
попередній

(2013 рік)
Усього активів 163872 36385
Основні засоби 161081 32972
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 2638 3383
Грошові кошти та їх еквіваленти 45 5
Нерозподілений прибуток (22515) (18145)
Власний капітал 128069 1810
Статутний капітал 15000 15000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 35803 34575
Чистий прибуток (збиток) (4370) (1952)
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- 37486

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- 2

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 121 137

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерів, не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції до порядку денного за-
гальних зборів акціонерів подаються в письмовій формі в Правління за 
місцезнаходженням ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК». 
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку 
денного загальних зборів.

З документами (матеріалами) до порядку денного, під час підготовки 
до загальних зборів, можливо ознайомитись у робочі дні з 10:00 до 15:00 
(перерва: 13:00 до 14:00) за адресою: 65026, Україна, Одеська область, 
місто Одеса, Митна площа, будинок 1-Б, (2 поверх адміністративного бу-
динку), телефон (048) 7223059; посадова особа товариства, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами — юрисконсульт 
Романенко Ася Миколаївна.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (відповідно до законодавства), а представникам акціонерів — до-
кумент, що посвідчує особу (відповідно до законодавства) та належним 
чином оформлену довіреність. 

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів, призначених на 
24 квітня 2015 року, звертатися за адресою товариства: Україна, 65026, 
м.  Одеса, Митна площа, буд. 1-Б, за телефоном (048) 7223059.

наглядова рада пат «одеСЬКий портовий ХолодилЬниК»

приватне аКцIонерне товариСтво 
«УКраЇнСЬКа фІнанСова мереЖа»

прат «УКраЇнСЬКа фІнанСова мереЖа» -  
зміна складу посадових осіб емітента.

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

1. Повне найменування підприємства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА» 

2. Код за ЄДРПОУ: 34295209 
3. Місцезнаходження: Україна, 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 

1-3.
4. Міжміський код, телефон та факс : (044) 596-63-30 
5. Електронна поштова адреса: titarenko@ufn.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ufn.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення: зміна складу 
посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
17.03.2015 р. рiшенням Наглядової ради Приватного акціонерного то-

вариства «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА» (протокол № 4 від 
17.03.2015р) :

1. Припинено повноваження Голови Правління ПрАТ «УКРАЇНСЬКА 
ФІНАНСОВА МЕРЕЖА» Филимонова Валерія Вікторовича (не надав зго-
ди на розкриття паспортних даних) з 17.03.2015 р.. Часткою у статутному 
капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 26.05.2014 р.

2. Призначено на посаду Голови Правління ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФІ-
НАНСОВА МЕРЕЖА» Аушева Андрія Анатолійовича (не надав згоди на 
розкриття паспортних даних) з 17.03.2015 р. Строк на який призначено - 
не визначено, часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п»яти років: з 25.05.2006р по 
26.05.2014р. - Голова Правління ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕ-
ЖА», з 27.05.2014р-17.03.2015р. радник Голови Правління з питань роз-
витку бізнесу ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА».

3. Призначено Членом Правління ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА 
МЕРЕЖА» Филимонова Валерія Вікторовича (не надав згоди на розкрит-
тя паспортних даних) з 17.03.2015 р. Часткою у статутному капіталі Това-
риства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк, на який призначено особу - не визначено. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п»яти років: з 06.06.2006р. по 
25.05.2014р.- Операційний директор ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА 
МЕРЕЖА» , з 26.05.2014р. – 17.03.2015р Голова Правління ПрАТ «УКРА-
ЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА», з 17.03.2015р.- Виконавчий директор  
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА».

3. підпис:
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-

зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства:

Голова правління __________________             аушев а.а. 
              (підпис)          (ініціали та прізвище керівника) 
 М.П.     20.03.2015р. 
          (дата)
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Приватне акціонерне товариство «Рівне-Борошно» (код ЄДРПОУ — 
31435947, місцезнаходження — 33000, м. Рівне, вул. Біла, 35) повідомляє 
про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться «27» квітня 2015 року о 12.00 год. за адресою: рівненська обл., 
м. рівне, вул. Біла, 35 (приміщення адмінбудинку, кабінет директо-
ра).

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах — станом на 24 годину «21» квітня 2015 року.

порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ди-

ректора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2014 рік.

4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Реві-
зора Товариства.

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товари-
ства за 2014 рік.

6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
7. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством про-

тягом 2014 року.
8. Розгляд питання про визначення розміру кредитних коштів, що слід 

залучити Товариством в банківських установах та про визначення майна, 
що необхідно передати в заставу для забезпечення виконання кредитних 
зобов’язань. Про уповноваження осіб на підписання договорів та інших 
документів необхідних для отримання кредитних коштів ПРАТ «Рівне-
Борошно».

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.)

найменування показника період 
Звітний

(2014 рік)
попередній

(2013 рік)
Усього активів 62571 61146

прат «нафтоІмпеКС»
Шановний акціонер!

ПрАТ «НАФТОІМПЕКС», код ЄДРПОУ 23477687, повідомляє Вас про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квіт-
ня 2015 р. о 10 год. 00 хв. за адресою: 93406, луганська обл., м. Сєвє-
родонецьк, вул. донецька, 37-а, кімната № 2.

Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів 
з 9 год. 20 хв. до 9 год. 55 хв. у день проведення зборів. Для реєстрації та 
участі у загальних зборах при собі необхідно мати: акціонеру — паспорт; 
представникам акціонерів — належним чином посвідчену довіреність на 
право участі і голосування у зборах, а також паспорт представника.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах є 23 квітня 2015 р., що відповідає вимогам, встановленим 
абзацом 2 частини 1 статті 34 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» № 514 від 17.09.2008 р. 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, Ви можете ознайомитися за адресою: Луганська обл., м. Сєвє-
родонецьк, вул. Донецька, 37-А, кімната № 2, з понеділка по п'ятницю з 
8 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

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

1) Обрання робочих органів і затвердження регламенту роботи Загаль-
них зборів.

2) Розгляд і затвердження річного звіту ПрАТ «НАФТОІМПЕКС» за під-
сумками звітного 2014 року та визначення основних напрямків діяльності 
ПрАТ «НАФТОІМПЕКС» у 2015 році і розподіл прибутку.

3) Затвердження звіту ревізора ПрАТ «НАФТОІМПЕКС».
4)  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого орга-

ну, ревізора;
5) Попереднє схвалення угод, які можуть бути здійснені протягом одно-

го року з дати проведення Загальних зборів акціонерів.
6) Обрання Ревізора Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства, тис. грн. 

найменування показника 2013 2014
Усього активів 294,6 584,9
Основні засоби 67,80 67,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 283,3 544,7
Грошові пошти та їх еквіваленти 2,9 0,4
Нерозподілений прибуток 125,2 165,2
Власний капітал 129,8 169,8
Статутний капітал 4 4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні забов’язання 108,1 414,6
Чистий прибуток (збиток) 73 40
Середньорічня кількість акцій (шт.) 80 80
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 2

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (06452) 4-31-96. 
директор прат «нафтоІмпеКС»

ШановнІ аКцІонери!
приватне аКцІонерне товариСтво 

«дХл ІнтернеШнл УКраЇна»
(юридична адреса:01010, м. Київ, вул. І. Мазепи, буд 11-Б, поштова 

адреса: 04074 м. Київ, вул. Лугова 9) повідомляє про проведення чер-
гових Загальних зборів акціонерів

дата та час реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2015 року з 
10.00 до 11.00

дата та час відкриття Зборів: 24 квітня 2015 року об 11.00
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

зборах: 20 квітня 2015 року
місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 6225 XT, м. маа-

стріхт, нідерланди, вул. п’єра де Кубертена, 7H
порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії загальних зборів 

акціонерів та затвердження регламенту зборів.
2. Про затвердження річного балансу Товариства за період з 01 січня 

по 31 грудня 2014 року. 
3. Про розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
4. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (вико-

навчого органу) та звіту аудитора Товариства за 2014 рік. 
5. Про надання повноважень Генеральному Директору Товариства для 

закриття Донецької філії Товариства.
6. Про затвердження кількісного складу та обрання членів наглядової 

ради, укладення Договорів.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.

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

найменування показника  період 
звітний попередній

Усього активів 82905 55023
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24312 20467
Довгострокові фінансові інвестиції   0   0
Запаси   799   567
Сумарна дебіторська заборгованість  45022   23441
Грошові кошти та їх еквіваленти 11455   9206
Нерозподілений прибуток   42802   33062
Власний капітал   52500   42760
Статутний капітал   9698   9698
Довгострокові зобов’язання   0   0
Поточні зобов’язання   30405   12263
Чистий прибуток (збиток)   9470  2839
Середньорічна кількість акцій (шт.)   100 шт   100 шт
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) 380  331

для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, 
засвідчену належним чином.

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх 
представники) можуть ознайомитися за адресою: 6225 XT, м. маастріхт, 
нідерланди, вул. п’єра де Кубертена, 7H до дати проведення зборів в 
робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00.

Генеральний директор  Сидорук в.І. 

приватне аКцІонерне товариСтво «рІвне-БороШно»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«мерКУрІй–V»

повІдомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МЕРКУРІЙ–V», місцезнаходження: 71504, Запорізька обл., місто Енерго-
дар, вул. Курчатова, буд. 16, кв. 120; код за ЄДРПОУ 33141790.

Директор ПРАТ «Меркурій-V» повідомляє, що чергові загальні збори 
акціонерів ПРАТ «Меркурій-V» відбудуться о 12.00 годині 24 квітня 
2015 року за адресою: 71504, Запорізька обл., м. енергодар, вул. ра-
дянська, буд. 20 (приміщення адміністрації)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 20 квітня 2015 року.

порядоК денний ЗБорІв (перелІК питанЬ, Що виноСятЬСя 
на ГолоСУвання):

1. Обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря за-
гальних зборів, лічильної комісії). 

2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів.
3. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську ді-

яльність Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Директора.

4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за 
2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства у 2014 р.

основні показники фінансово-господарської діяльності, (тис.грн.)
найменування показника період

звітний 
2014 р.

попередній 
2013 р.

Усього активів 2151,2 3090,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1428,1 2131,4
Незавершене будівництво 571,3 571,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Виробничі запаси 82,0 134,7
Сумарна дебіторська заборгованість 56,6 227,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 8,8 21,0
Власний капітал 1057,7 1599,6
Статутний капітал 267,4 267,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 228,3 572,5
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 597,8 651,2
Чистий прибуток (збиток) (344,2) 106,2

Реєстрація акціонерів для участі у зборах буде здійснюватись за місцем 
їх проведення з 11.30 до 11.45 год. Для участі у зборах акціонерам Товари-
ства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — пас-
порт та доручення, засвідчене згідно вимог чинного законодавства.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до зборів можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного зборів, за адресою: 71504, Запорізька обл., м. Енергодар, 
вул. Курчатова, буд. 16, кв. 120 у робочі дні тижня з 17.00 до 19.00 години, 
а в день проведення зборів — також у місці їх проведення. Особою, відпо-
відальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступ-
ник директора Шатравка Тетяна Іванівна. 

Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного збо-
рів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ акціонера, кількості 
та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції приймаються у 
строк до 04 квітня 2015 р. (включно).

тел. для довідок (06139) 6-54-24 
директор  Козаков м.Г.

пат «УКрмаШ-КонверСІя»
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 27 квітня 

2015р. за адресою: м. Київ, вул. Івана мазепи 11-а 
початок зборів об 11-00. Реєстрація з 10-00 по 10-50.

порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності товариства у 2014р. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 р.
5. Звіт Спостережної ради за 2014р.
6. Затвердження річного балансу та річного звіту товариства за 2014р.
7. Обрання ревізійної комісії.
8. Переобрання наглядової ради.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014р. (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 5655 7489
Основні засоби 4024 4175
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 577 575
Сумарна дебіторська заборгованість 1053 2690
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 49
Нерозподілений прибуток 2722 2256
Власний капітал 5056 4590
Статутний капітал 640 640
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 599 2899
Чистий прибуток (збиток) 466 323
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) 7 14
Акціонери мають можливість ознайомитись з проектом (проектами) рі-

шень з питань порядку денного та з документами, необзідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, звернувшись з письмовим запитом 
або особисто до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами, кожного робочого дня з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-30 до 
14-00) за адрнсою: Київська обл., м.Боярка, вул.Ленінградська, 7, 2 поверх, 
приймальна генерального директора, а в день проведення Загальних збо-
рів  — також у місті їх проведення. Акціонери мають право вносити пропо-
зиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Това-
риста. Пропозиції вносяться не пізніше наж за 20 днів до проведення 
Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товари-
ства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. 
Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в 
письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її 
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, що належать кан-
дидату, який пропонається цим акціонером до складу органів товариства. 
Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами є генеральний директор Колісниченко Л.М.

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт), представникам акціонерів — документ, що засвідчує особу та 
доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. до-
відки за телефоном: (044) 406-08-01

Генеральний директор  Колісниченко л.м.

Основні засоби 15407 10304
Довгострокові фінансові інвестиції 1000 1000
Запаси 23699 12312
Сумарна дебіторська заборгованість 21276 30783
Грошові кошти та їх еквіваленти 1189 6656
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9586 9512
Власний капітал 19052 17381
Статутний капітал 7869 7869
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 43519 43765
Чистий прибуток (збиток) 74 6277
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7869 7869
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) 176 177

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загальних 
зборів — 27 квітня 2015 року з 11.30 год. до 11.45 год. за місцем проведен-
ня зборів.

Для участі у зборах необхідно мати при собі: для фізичних осіб — 
документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представ-
ників фізичних і юридичних осіб — документ, що посвідчує особу (пас-
порт), та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі 
дні з 09.00 год. до 16.00 год. в приміщенні адмінбудинку ПРАТ «Рівне-
Борошно» (кабінет бухгалтерії) та/або в день у місці проведення загаль-
них зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — директор ПРАТ «Рівне-Борошно» Горбатюк Олександр 
Анатолійович.

Пропозиції щодо порядку денного річних (чергових) загальних зборів 
акціонерів приймаються не пізніше 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерів. телефон для довідок: (0362) 63-10-12.

директор прат «рівне-Борошно»  Горбатюк о.а. 
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 повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
приватне аКцІонерне товариСтво «дУнайводБУд — 124»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
67806, Одеська область, Овідіопольський район, 7-й км. Овідіополь-

ської дороги
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙВОДБУД — 124» 
(далі — ПрАТ «ДУНАЙВОДБУД-124» або Товариство) повідомляє Вас, 
що 30 квітня 2015 р. о 13.00 годині за адресою: Україна, 67806, одесь-
ка область, овідіопольський район, 7-й км. овідіопольської доро-
ги, кімната (офіс) №1, відбудуться загальні збори акціонерів Товари-
ства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 30 квітня 2015 р. з 12.00 год. до 12.45 год. за адресою: 67806, 
Одеська область, Овідіопольський район, 7-й км. Овідіопольської дороги, 
кімната (офіс) №1.

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. 26.04.2015 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, оформлене 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, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся до 29 квітня 2015 р. (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі), з 
09.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 
67806, Одеська область, Овідіопольський район, 7-й км. Овідіопольської до-
роги, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙВОДБУД — 124». 
Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Дікусар 
Людмила Володимирівна, тел. (0482) 30-62-37.

30 квітня 2015 р. ознайомлення акціонерів з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці про-
ведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
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. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Директора Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2014 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства в 2014 році.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2014 році, та визначення основних напрямків 
діяльності Товариства на 2015 рік.

9. Прийняття рішення про відчуження (списання) основних засобів То-
вариства, що не придатні до використання.

основні показники фінансово-господарської діяльності
прат «дУнайводБУд-124» (тис. грн.)

найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів  5357 5563
Основні засоби  та інвестиційна нерухомість 5239 5255
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість  116 300
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (2054) (2011)
Власний капітал 3594 3637
Статутний капітал 392 392
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1763 1925
Чистий прибуток (збиток) (43) (210)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 489292 489292
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 5

Телефон для довідок: (0482) 30-62-37 
директор  в.в. ачинцев

приватне аКцІонерне товариСтво 
«дУнайводБУд — 124»

повІдомлення про проведення ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
аКцІонерІв товариСтва

наглядова рада пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «СпецавтоматиКа»

(місцезнаходження: 65033, м. Одеса, вул. Гастело, 52)
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуть-

ся 24 квітня 2013 року об 11:00 за адресою: 65033, м. одеса, вул. Гасте-
ло, 52 (актовий зал) 

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2012 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2012 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 р.
7. Внесення змін до складу органів управління та контролю Товари-

ства. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-

них зборах — 18 квітня 2013 року. Для участі у зборах, акціонерам, включе-
ним до зазначеного переліку, необхідно мати при собі паспорт, а уповнова-
женим представникам акціонерів — довіреність на право представляти 
інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним законодавством.

Реєстрація акціонерів здійснюється з 10:00 до 10:40 за місцем прове-
дення Зборів. 

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного вносяться у 
встановленому законом порядку не пізніше, ніж за 20 днів до проведення 
Загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з питаннями 
порядку денного Загальних зборів за відповідним письмовим зверненням за 
місцезнаходження Товариства — м. Одеса, вул. Гастело, 52, приймальня. Від-
повідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними до-
кументами є Голова правління Товариства –Хованський Анатолій Гелійович.

довідки за тел. (048) 715 79 31.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2012 р. (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний попередній
1 Усього активів 34355 28879
2 Основні засобі 6272 6930
3 Довгострокові фінансові інвестиції 108 19926
4 Запаси 151 234
5 Сумарна дебіторська заборгованість 9219 1562
7 Грошові кошті та їх еквіваленти 518 227
9 Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)
-15 - 46

10 Власний капітал 33620 2913
11 Статутний капітал 29500 29500
12 Довгострокові зобов’язання 0 0
13 Поточні зобов’язання 710 12820
14 Чистий прибуток (збиток) 31 - 46
15 Середньорічна кількість акцій (шт.) 118000000 118000000
17 Загальна сума коштів, витрачених на викуп 

власних акцій протягом періоду
0 0

18 Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

59 77

Голова правління  Хованський а.Г.
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 

«ХмелЬницЬКе вироБниЧе 
СІлЬСЬКоГоСподарСЬКо-риБоводне 

пІдприЄмСтво» 
місцезнаходження товариства згідно його Статуту:
Україна, 31530, Хмельницька область, Летичівський район, смт Меджи-

біж, вул. Чкалова, 58 
Шановні акціонери!

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ХмелЬницЬКе вироБни-
Че СІлЬСЬКоГоСподарСЬКо-риБоводне пІдприЄмСтво» (далі — 
ПАТ «Хмельницькрибгосп» та/або Товариство) повідомляє, що 28 квітня 
2015 року об 12.00 годині за адресою: Україна, 31530, Хмельницька об-
ласть, летичівський район, смт меджибіж, вул. Чкалова, 58 відбудуть-
ся загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 28 квітня 2015 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Укра-
їна, 31530, Хмельницька область, Летичівський район, смт Меджибіж, вул. 
Чкалова, 58. 

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. 24.04.2015 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 акці-
онерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріа-
лами зборів до 27 квітня 2015 року (включно) у робочі дні (крім п’ятниці, суботи 
та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 14.00 год.) 
за адресою: Україна, 29027, м. Хмельницький, вулиця Залізняка, 1а, 1 поверх, 
офіс ПАТ «Хмельницькрибгосп». Відповідальний за ознайомлення з матеріа-
лами зборів особа — провідний юрист Товариства Задворний Ю.В. 

28 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
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. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звітів Директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2013, 2014 роках. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звітів Директора Товариства.

5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2013, 2014 роках. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звітів Наглядової ради

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014 роках. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії. 

7. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013, 2014 р.р.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2013, 2014 р.р. Прийняття рішення про 
виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акція-
ми Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про зміну складу засновників Товариства. 
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста-

туту в новій редакції.
14. Внесення змін до внутрiшнiх Положень Товариства, що регламенту-

ють дiяльнiсть органiв управлiння та контролю, шляхом викладення Поло-
жень в новiй редакцiï. 

основні показники фінансово-господарської діяльності
пат «Хмельницькрибгосп» (тис. грн.)

найменування показника 2014 рік 2013 рік 2012 рік
Усього активів  9155 10592 8539
Основні засоби  та інвестиційна нерухомість 1504 1834 2224
Довгострокові фінансові інвестиції  - - -
Запаси 3815 3530 5685
Сумарна дебіторська заборгованість  1007 3003 98
Грошові кошти та їх еквіваленти 49 1 3
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-9270 -8383 -7219

Власний капітал 546 -581 329
Статутний капітал 2263 2263 2263
Довгострокові зобов’язання - - -
Поточні зобов’язання 8609 11173 8210
Чистий прибуток (збиток) -887 -1164 -7219
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9052 9052 9052
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

85 83 126

Телефон для довідок: (0382) 77-66-36.
директор пат «Хмельницькрибгосп»  Ю. о. дубовецький
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
68094 Україна, Одеська область, місто Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. 

Центральна, 1, офіс 416.
Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА» (надалі 
ПАТ  «АНТАРКТИКА» або Товариство) повідомляє Вас, що 28 квітня 
2015  року о 12.00 годині за адресою: Україна, одеська область, місто 
Іллічівськ, вул. Хантадзе, буд. 7, палац культури, КЗ «Іллічівська ди-
тяча школа мистецтв імені л.м. нагаєва» перший поверх, малий акто-
вий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 28 квітня 2015 року з 11.00 год. до 11.50 год. за адресою: Укра-
їна, Одеська область, місто Іллічівськ, вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культу-
ри, КЗ «Іллічівська дитяча школа мистецтв імені Л.М. Нагаєва» перший 
поверх, малий актовий зал.

Реєстрація акціонерів – власників іменних акцій (та їх представників) 
для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом 
на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів 
акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.04.2015 року. (для власників іменних ак-
цій). Реєстрація акціонерів - власників акцій на пред’явника для участі у 
загальних зборах відбуватиметься на підставі наявного у акціонера серти-
фікату акцій на пред’явника.

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. Акціонерам, які володіють сертифікатами акцій на 
пред’явника необхідно мати при собі оригінал сертифікату.

В реєстрації акціонера – власника іменних акцій (його представника) 
для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісі-
єю у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які іден-
тифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представни-
ка акціонера – також документів, що підтверджують повноваження 
представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. В реє-
страції акціонера – власника акцій на пред’явника (його представника) для 
участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у 
разі відсутності у такого акціонера (його представника) крім вищезазначе-
них документів оригіналу сертифікату акцій на пред’явника. 

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 квітня 2015 року (включно) за фактичним 
місцезнаходженням Товариства - 68094, Україна, Одеська область, місто 
Іллічівськ, село Бурлача Балка, вул. Центральна,1 офіс 416 відділ цінних 
паперів ПАТ «АНТАРКТИКА», - з 14.30 год. до 17.00 год. Відповідальна за 
ознайомлення з матеріалами зборів особа – Красова Ю. І. - начальник від-
ділу цінних паперів.

28 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у міс-
ці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведен-
ня 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 Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

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 подовження строків виплати дивідендів за 

простими акціями Товариства за 1996-2006, 2009 роки.
основні показники фінансово-господарської діяльності

пат «антарКтиКа» (тис. грн.)

найменування показника період
2013 рік 2014 рік

Усього активів  114195 112144
Основні засоби (залишкова вартість) 1425 1869
Довгострокові фінансові інвестиції  97292 97292
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість  12917 12832
Грошові кошти та їх еквіваленти 2560 150
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 89570 90075
Власний капітал 111229 111731
Статутний капітал 19482 19482
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2966 413
Чистий прибуток (збиток) -336 505
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1771060 1771060
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) 

6 5

Телефон для довідок: (048) 717-05-25
Примітка
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу 

VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитар-
ну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, 
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 ра-
хунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набран-
ня чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (дата 
набрання чинності законом – 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітен-
том депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в 
цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому 
прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на 
участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму 
та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною 
установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою 
протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів 
з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цін-
них паперах.

пат «антарКтиКа»
*******************

Голова правління
пат «антарКтиКа»  Зайцев С.д.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «антарКтиКа»
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Шановний акціонере 
ат «фоЗЗІ ГрУп»!

приватне аКцІонерне товариСтво «фоЗЗІ ГрУп» (ідентифіка-
ційний код 33870713, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, будинок 5, далі — То-
вариство) повідомляє Вас, що відповідно до рішення Наглядової ради 
Товариства (протокол від 19.03.2015 № 03-2015) 23 квітня 2015 року від-
будуться річні (чергові) Загальні Збори акціонерів Товариства (далі — За-
гальні Збори). 

місце проведення Загальних Зборів: 08132, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, будинок 5, к.1. 

початок проведення Загальних Зборів о 14.00 год. 
реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних 

Зборах буде проводитись 23 квітня 2015 року з 13-00 до 13.45 год. за 
місцем проведення Загальних Зборів.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах 
проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством 
про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення Загальних Зборів, тобто на 24.00 год. 17.04.2015 року.

Для участі у Загальних Зборах Акціонеру необхідно мати при собі пас-
порт, а представнику (-ам) Акціонера — паспорт та довіреність на право 
представляти інтереси Акціонера на Загальних Зборах, оформлену згідно 
з вимогами чинного законодавства. Повноваження представника — по-
садової особи Акціонера, що є юридичною особою, брати участь та голо-
сувати на Загальних Зборах повинні підтверджуватись оригіналами або 
нотаріально посвідченими копіями чи витягами з установчих(-ого) 
документів(-у) такого Акціонера та документу, який свідчить про призна-
чення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від імені юри-
дичної особи без довіреності.

порядок денний річних (чергових) Загальних Зборів (перелік 
питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних Збо-
рів акціонерів АТ «ФОЗЗІ ГРУП», затвердження кількісного складу Лічиль-
ної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічиль-
ної комісії.

2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ФОЗЗІ ГРУП» про роботу за 
2014  рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд звіту Генерального Директора АТ «ФОЗЗІ ГРУП» про роботу 
за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Затвердження річного звіту АТ «ФОЗЗІ ГРУП» за 2014 рік, в тому 
числі фінансового звіту і балансу товариства за 2014 рік. 

5. Про розподіл прибутку АТ «ФОЗЗІ ГРУП» за підсумками роботи за 
2014 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

6. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності ат «фоЗЗІ 

ГрУп» (тис. грн.)
найменування показника період

звітній
2014 рік

попередній
2013 рік

Усього активів 1 636 590 1 777 986
Основні засоби (в т.ч. інвестиційна нерухомість) - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1 531 797 1 416 657
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 104 527 361 265
Грошові кошти та їх еквіваленти 256 13
Нерозподілений прибуток (збиток) 1 020 050 1 291 843
Власний капітал - -
Статутний капітал 2 000 2 000
Довгострокові зобов’язання 340 209 135 154 
Поточні зобов’язання 274 331 348 989
Чистий прибуток (збиток) 847 1 051 442
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 000 000 2 000 000
Кількість власних акцій, вилучених (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Загальних Зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. 
до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходжен-
ням АТ «ФОЗЗІ ГРУП»: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. 
Вишневе, вул. Промислова, б.5, к.1. У день проведення Загальних Зборів 
Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річ-
них (чергових) Загальних Зборів акціонерів АТ «ФОЗЗІ ГРУП» з 13.00 го-
дини до 13.45 години.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з доку-
ментами є Генеральний директор Товариства Костельман Володимир Ми-
хайлович. телефон для довідок: 2390110.

Генеральний директор ат «фоЗЗІ ГрУп» 

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу II)

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «фондовI теХнолоГIЇ УКраЇни»
2. Код за ЄДРПОУ: 32980628
3. Місцезнаходження: 03680, м.Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 57/3
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 206 01 42 044 206 01 41
5. Електронна поштова адреса: fond_tech@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://stocktechnology.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. текст повідомлення

19.03.2015 року ПАТ «ФТУ» з iнформацiї, отриманої вiд депозитарiя, 
стало вiдоме наступне:

У зв’язку iз проведенням облiкових операцiй на рахунках у цiнних папе-
рах пакет власника, якому належить бiльше 10% голосуючих акцiй 
(9 580 197 штук голосуючих акцiй)– ПВIФ «КВАРК» (недиверсифiкованого 
виду закритого типу), в iнтересах якого вiд свого iменi дiє Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами ЛIКО-
IНВЕСТ» (мiсцезнаходження : м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 57/3) 
зменшився з 65,71 % статутного капiталу до 0% статутного капiталу ПАТ 
«ФТУ». Пакет власника ПВIФ «КВАРК» (недиверсифiкованого виду закри-
того типу), в iнтересах якого вiд свого iменi дiє Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами ЛIКО-IНВЕСТ» стано-
вить 0% статутного капiталу ПАТ «ФТУ» (0 штук голосуючих акцiй).

19.03.2015 року ПАТ «ФТУ» з iнформацiї, отриманої вiд депозитарiя, 
стало вiдоме наступне:

У зв’язку iз проведенням облiкових операцiй на рахунках у цiнних папе-
рах пакет власника, якому належить бiльше 10% голосуючих акцiй 
(3 590 360 штук голосуючих акцiй) — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЛОТОС-КЛАБ» (мiсцезнаходження : м. Київ,  
вул. Костичева, буд. 2, кiм. 4 )зменшився з 24.62 % статутного капiталу до 
3,99% статутного капiталу ПАТ «ФТУ». Пакет власника ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЛОТОС-КЛАБ» становить 3,99 % 
статутного капiталу ПАТ «ФТУ» (3 590 360 штук голосуючих акцiй).

19.03.2015 року ПАТ «ФТУ» з iнформацiї, отриманої вiд депозитарiя, 
стало вiдоме наступне:

У зв’язку iз проведенням облiкових операцiй на рахунках у цiнних паперах 
з'явився власник, якому належить бiльше 10% голосуючих акцiй 
(21 597 803 штук голосуючих акцiй)– Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Iнвестицiйна компанiя «А.I.С.Т.-IНВЕСТ» (мiсцезнаходження : м. Київ, 
вул. Червоноармiйська, буд. 57/3). Пакет власника — Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «А.I.С.Т.-IНВЕСТ» становить 
23,99% статутного капiталу ПАТ «ФТУ» (21 597 803 штук голосуючих акцiй).

19.03.2015 року ПАТ «ФТУ» з iнформацiї, отриманої вiд депозитарiя, 
стало вiдоме наступне:

У зв’язку iз проведенням облiкових операцiй на рахунках у цiнних папе-
рах з'явився власник, якому належить бiльше 10% голосуючих акцiй 
(45 237 000 штук голосуючих акцiй)– ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «АМРIТА» (мiсцезнаходження : м. Київ, 
вул. Червоноармiйська, буд. 57/3). Пакет власника — ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «АМРIТА» становить 50.26% 
статутного капiталу ПАТ «ФТУ» (45 237 000 штук голосуючих акцiй).

19.03.2015 року ПАТ «ФТУ» з iнформацiї, отриманої вiд депозитарiя, 
стало вiдоме наступне:

У зв’язку iз проведенням облiкових операцiй на рахунках у цiнних папе-
рах з'явився власник, якому належить бiльше 10% голосуючих акцiй 
(9 580 194 штук голосуючих акцiй)– ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЛIКО-КАПIТАЛ» (мiсцезнаходження : м. Київ, вул. Червоноармiйська, 
буд. 88). Пакет власника — ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛIКО-КАПIТАЛ» становить 10,64% статутного капiталу ПАТ «ФТУ» 
(9 580 194 штук голосуючих акцiй).

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 Черно олена Iгорiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.03.2015
(дата)
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(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05538879; місцезнаходження: Київська 
область, м. Боярка, вул. Шевченка, 176) повідомляє про проведення загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2015 року в актовому залі об 
11.00 за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Шевченка, 176.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 10.00 до 10.45 
за місцем та в день проведення зборів. Для реєстрації акціонерам (учас-
никам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що 
посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати 
довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 17 квітня 2015 року.

порядоК денний  
 (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-
рів акціонерів.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово — господар-
ської діяльності Товариства за 2014 рік, визначення перспектив розвитку 
на 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

3. Звіт Наглядової ради за підсумками 2014 року та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2014 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товари-
ства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014р.

7. Про рішення про припинення повноважень Наглядової ради та Реві-
зійної комісії Товариства.

8. Про обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, за-
твердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів, 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БоярСЬКе автотранСпортне пІдприЄмСтво»
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контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винаго-
роди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів 
(контрактів).

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-
ведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: Київська об-
ласть, м.Боярка, вул.Шевченка, 176 (бухгалтерія), а в день проведення 
Загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальним за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова Прав-
ління. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються 
за адресою фактичного місцезнаходження Товариства. Телефон: 
(298)  36-737; 36-146.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 3119,4 3092,2
Основні засоби 1315,7 1265,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0

Запаси 5,8 5,5
Сумарна дебіторська заборгованість 93,3 120,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,0 14,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2030,4 -2039,4
Власний капітал 3003,4 2994,4
Статутний капітал 3702,5 3702,5
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 116,0 97,8
Чистий прибуток (збиток) 9,0 -74,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14809870 14809870
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 22 24

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом: Голова правління м.в.Стрілець 20.03.2015р.
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повІдомлення про проведення рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
аКцІонерІв

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «ЄнаКІЄвСЬКий 
КоКСоХІмпром»

(далі — товариство)
1. місцезнаходження емітента: 86406, Донецька обл., місто Єнакієве, 

вулиця Марата, будинок 1.
2. дата та час проведення зборів: 24.04.2015 р. о 12:00 год.
3. місце проведення зборів: Україна, Донецька область, місто Свято-

гірськ, вулиця 60-річчя Жовтня, буд. 21, готель «Roche Royal», конференц-
зал.

4. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: з 11:30 до 11:45 за місцем проведення зборів.

5. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 20.04.2015 р.

6. перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним:

1) Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних збо-
рів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 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) Зміна місцезнаходження Товариства.
7) Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції 
Статуту та на здійснення заходів щодо державної реєстрації нової редакції 
Статуту.

8) Переобрання членів органів управління Товариства. Затвердження 
умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладати-
муться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих до-
говорів.

приватне аКцІонерне товариСтво «ЄнаКІЄвСЬКий КоКСоХІмпром»
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7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у робочі 
дні, робочий час (з 8-00 до 16-45) за адресою: 86406, Донецька обл., місто 
Єнакієве, вулиця Марата, будинок 1, кабінет юридичного відділу, розташо-
ваний на третьому поверсі (ідентифікувати кабінет можна за табличкою з 
надписом «Юридичний відділ»). Посадова особа Товариства, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами: в.о. начальника 
юридичного відділу Орлов Вячеслав Вікторович.

8. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
2014 2013

Усього активів 698284 531503
Основні засоби 105293 109136
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 46362 60958
Сумарна дебіторська заборгованість 525359 344624
Грошові кошти та їх еквіваленти 3358 4630
Нерозподілений прибуток 51559 10611

Власний капітал 117042 117042
Статутний капітал 77803 77803
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 528178 402024
Чистий прибуток (збиток) 40948 36161
Середньорічна кількість акцій (шт.) 77802564 77802564
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) 1160 1223

Для участі у загальних зборах акціонерам мати при собі документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, що посвідчує осо-
бу, і довіреність, оформлену у встановленому порядку.

Тел. для довідок: 050-395-07-79.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор        ______________  мадар о.Є.

м. п.
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Приватне акціонерне товариство «Рівнеавтошляхбуд» (код ЄДРПОУ — 
31435931, місцезнаходження — 33000, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Со-
борна, 446) повідомляє про скликання річних (чергових) загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться «28» квітня 2015 року о 12.00 год. за адре-
сою: рівненська обл., м. рівне, вул. Соборна, 446, (приміщення адмін-
будинку, кабінет директора).

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах — станом на 24 годину «22» квітня 2015 року.

порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ди-

ректора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2014 рік.

4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Реві-
зора Товариства.

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товари-
ства за 2014 рік.

6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 
2014 рік.

7. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством про-
тягом 2014 року.

8. Про надання згоди на укладення Товариством договору майнової по-
руки. Про уповноваження осіб на підписання договору майнової поруки.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.)

найменування показника період 
Звітний

(2014 рік) 
попередній

(2013 рік)
Усього активів 23170 26121
Основні засоби 8366 7830
Довгострокові фінансові інвестиції 102 102

приватне аКцІонерне товариСтво «рІвнеавтоШляХБУд»
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Запаси 1367 2133
Сумарна дебіторська заборгованість 8976 14710
Грошові кошти та їх еквіваленти 3879 859
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-3473 -4378

Власний капітал 4342 2382
Статутний капітал 5110 5110
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 18828 23739
Чистий прибуток (збиток) 905 293
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5110 5110
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)

100 97

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загальних 
зборів — 28.04.2015 р. з 11.30 год. по 11.45 год. за місцем проведення 
зборів.

Для участі у зборах необхідно мати при собі: для фізичних осіб — 
документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представ-
ників фізичних і юридичних осіб — документ, що посвідчує особу (пас-
порт), та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі 
дні з 09.00 год. до 16.00 год. в приміщенні адмінбудинку ПРАТ «Рівнеав-
тошляхбуд» (кабінет бухгалтерії) та/або в день, у місці проведення за-
гальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами — директор ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» Бредихін Віктор 
Володимирович.

Пропозиції щодо порядку денного річних (чергових) загальних зборів 
акціонерів приймаються не пізніше 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерів. телефон для довідок: (0362) 64-20-12.

директор прат «рівнеавтошляхбуд»  Бредихін в.в.
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повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«СтраХова КомпанІя «СофІйСЬКа Брама»

приватне акціонерне товариство «СтраХова КомпанІя «СофІй-
СЬКа Брама» (надалі за текстом — ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СО-
ФІЙСЬКА БРАМА»), ідентифікаційний код юридичної особи: 32709143, міс-
цезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 28, повідомляє, що 
чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙ-
СЬКА БРАМА» відбудуться 30 квітня 2015 року, початок зборів: 12:00 год.

місце проведення: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 28.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-

них зборах: з: 11:00 до 12:00 год. Для участі у зборах акціонерам необхід-
но мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціоне-
рів, крім посвідчуючого документа — довіреність на право участі у зборах, 
оформлену відповідно до чинного законодавства.

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 01.02.2015 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання організаційно-розпорядчих органів чергових загальних збо-

рів акціонерів (президії в складі Голови та секретаря зборів, лічильної ко-
місії) та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА».

2. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності ПрАТ «СТРА-
ХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» за 2014 рік.

3. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2014 рік.
4. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства у 

2014 році.
5. Обрання Голови та членів Наглядової Ради.
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
7. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії. 
8. Затвердження договорів та інших правочинів, укладених Товари-

ством у 2014 році.
9. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «СТРАХОВА КОМПА-

НІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» за 2014 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрям-

ків покриття збитків ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» 
за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році.

11. Про план економічного розвитку та основні напрямки діяльності 
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» на 2015 рік.

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціо-
нери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ,  
вул. Предславинська, буд. 28 у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), у 
робочий час (з 9.00 до 17.30 год.), а в день проведення загальних 
зборів  — також у місці їх проведення. 

посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: Генеральний директор регалова т.р

тел.: (044) 353-20-10
Ел.адреса: dmitriy76@gmail.com
Генеральний директор  т.р.регалова

повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«СтраХова КомпанІя «УКрпромСтраХ»
приватне акціонерне товариство «СтраХова КомпанІя « УКр-

промСтраХ » (надалі за текстом — ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « УКР-
ПРОМСТРАХ»), ідентифікаційний код юридичної особи: 31810453, місце-
знаходження: 04073 м. Київ, пров. Куренівський 19/5, повідомляє, що чергові 
загальні збори акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКР ПРОМСТРАХ» 
відбудуться 30 квітня 2015 року, початок зборів: 12:00 год.

місце проведення: 04073, м. Київ, пров. Куренівський 19/5
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-

них зборах: з: 11:00 до 12:00 год. Для участі у зборах акціонерам необхід-
но мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціоне-
рів, крім посвідчуючого документа — довіреність на право участі у зборах, 
оформлену відповідно до чинного законодавства.

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 01.02.2015 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання організаційно-розпорядчих органів чергових загальних збо-

рів акціонерів (президії в складі Голови та секретаря зборів, лічильної ко-
місії) та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « УКРПРОМСТРАХ ».

2. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності ПрАТ «СТРА-
ХОВА КОМПАНІЯ « УКРПРОМСТРАХ » за 2014 рік.

3. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2014 рік.
4. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства у 

2014 році.
5. Обрання Голови та членів Наглядової Ради.
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
7. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії. 
8. Затвердження договорів та інших правочинів, укладених Товари-

ством у 2014 році.
9. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «СТРАХОВА КОМПА-

НІЯ « УКРПРОМСТРАХ » за 2014 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрям-

ків покриття збитків ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « УКРПРОМСТРАХ » 
за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році.

11. Про план економічного розвитку та основні напрямки діяльності 
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « УКРПРОМСТРАХ » на 2015 рік.

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціо-
нери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ,  
пров. Куренівський 19/5, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), у робо-
чий час (з 9.00 до 17.30 год.), а в день проведення загальних зборів — 
також у місці їх проведення. 

посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: Генеральний директор регалова т.р

тел.: (044) 353-20-10
Ел.адреса: dmitriy76@gmail.com
Генеральний директор  т.р.регалова

повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  
ат ЗнКІф «Ітт-КапІтал ІІ»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІТТ-КАПІТАЛ ІІ» (код за  
ЄДРПОУ 35235910; місцезнаходження: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, далі — 
Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 24 квітня 2015 року о 10 годині 00 хв., за 
адресою: м. Київ, вул. фізкультури, 30, зала для переговорів.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, 
о 09-00 годині, закінчення реєстрації о 09-45 годині. Реєстрація буде про-
водитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати документ, 
що підтверджує особу. Представники акціонерів — документ, що підтвер-
джує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні 
повноваження, складений відповідно до законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 20 квітня 2015 р.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 

участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2014 рік.

5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управ-
ління активами Товариства за 2014 р.

6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту зберігача Товари-
ства в 2014 р.

7. Затвердження звіту незалежного оцінювача майна про результати ді-
яльності Товариства в 2014 р.

8. Затвердження звіту аудитора щодо фінансових показників Товариства 
за 2014 р.

9. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, в тому числі, 
балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2014 р.

10. Визначення співвідношення вартості чистих активів та розміру ста-
тутного капіталу Товариства станом на кінець 2014 року.

11. Визначення порядку покриття збитків.
12. Затвердження змін до договору про управління активами Товари-

ства, викладених у формі додаткової угоди.
13. Затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем акти-

вів Товариства, викладених у формі додаткової угоди.
14. Затвердження змін до договору з аудитором Товариства.
15. Затвердження змін до договору з оцінювачем майна Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради;
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та/або про по-

переднє схвалення значних правочинів.

ат ЗнКІф «Ітт-КапІтал ІІ»
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Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, у робочий час з 9:00 до 18:00 за 
адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для переговорів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Голова Наглядової ради АТ ЗНКІФ «ІТТ-КАПІТАЛ ІІ» Бабич 
Ярослав Леонідович. Довідки за телефоном: (044) 246-68-41.

основні показники фінансово-господарської діяльності ат ЗнКІф 
«Ітт- КапІтал ІІ» за 2014 р. (тис. грн.)

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 900 863
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 4 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 361 13
Нерозподілений прибуток (2253) (2288)
Власний капітал 898 863
Статутний капітал 251 000 251 000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2 -
Чистий прибуток (збиток) 35 (62)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2953 2953
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) - -

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво «центр СвІтло»

2. Код за ЄДРПОУ 35509048
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Боженка 86-Г
4. Міжміський код, телефон та факс 044 207-06-98 207-06-98
5. Електронна поштова адреса lіght@zatcs.kіev.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.centrelіght.kіev.ua 
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
На підставі рішення Наглядової ради АТ «ЦЕНТР СВІТЛО» (надалі — 

Товариство), протокол №01/15 від 17.03.2015, засідання якої відбулося 
17 березня 2015 року, виникла особлива інформація щодо зміни складу 
посадових осіб емітента, а саме:

Припинено повноваження голови Наглядової Ради АТ «Центр Світ-
ло» Крикунова Юрія Володимировича (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Підставою прийняття такого рішення є заява Крикуно-
ва Ю.В., оголошена 17.03.2015 р., про припинення повноважень голови На-

глядової Ради АТ «Центр Світло» шляхом відкликання з вказаної посади. 
Строк перебування на даній посаді 2 роки та 11 місяців. Часткою в статут-
ному капіталі емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

обрано головою Наглядової Ради Товариства члена Наглядової Ради 
Товариства Пугачова Сергія Сергійовича (особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних) на період до переобрання членів Наглядової 
Ради на чергових Загальних Зборах акціонерів АТ «Центр Світло» на новий 
строк. Посадова особа протягом останніх п'яти років займала посаду: за-
ступник голови правління АБ «Кліринговий дім», член Наглядової Ради То-
вариства. Підставою прийняття такого рішення є заява Крикунова Ю.В., 
оголошена 17.03.2015 р., про припинення повноважень голови Наглядової 
Ради АТ «Центр Світло» шляхом відкликання з вказаної посади. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 5%. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ІІІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Найменування посади Генеральний директор Скринський олек-
сандр васильович 18.03.2015

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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Шановний акціонер!
ПрАТ «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ» (Ідентифікаційний код 34818125, місцез-

находження Товариства: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73), надалі — 
«Товариство», повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 23.04.2015 р. о 12:00 за місцезнаходженням 
Товариства: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73, зал для проведен-
ня загальних зборів акціонерів.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбудеться з 11:00 до 
11:50 години 23.04.2015 р. за місцем проведення Загальних зборів.

порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів То-

вариства.
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт і висновки Ревізора за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати за 

2014 рік. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспромож-
ним внаслідок виплати дивідендів.

8. Прийняття рішення про погодження правочинів, здійсненних Товари-
ством протягом 2014-1кв.2015 року та вчинення значних правочинів (попе-
реднє схвалення).

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно 
мати документ, що посвідчує особу (паспорт), доручення на право участі в За-
гальних зборах, оформлене належним чином (для представників акціонерів).

прат «наБереЖна-ІнвеСт» 
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Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-
дається на кінець дня 17.04.2015 р.

З матеріалами (документами) щодо порядку денного Загальних зборів 
акціонерів можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства — 
04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73, у робочі дні з 10:00 до 16:00, по-
передньо домовившись про зустріч за телефоном: (044) 585 60 00 (відпові-
дальна особа Колченогова Олена Костянтинівна) та/або надіславши листа 
на адресу Товариства з бажаною датою та часом зустрічі.

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 7115,4 10 094,1
Основні засоби 206,5 212,3
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість 7114,8 8 684,1

Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 0,1
Нерозподілений прибуток (1629,7) 20,5
Власний капітал 8370,3 10 020,5
Статутний капітал 10 000,0 10 000,0
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 155,8 73,6
Чистий прибуток (збиток) (1599,4) 14,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 000 1 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 2

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 23.03.2015 
в газеті «Відомості НКЦПФР» за № 55.

З повагою, директор назаренко Ірина андріївна
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повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 24 квітня 2015 року о 10.00 за адресою: м. Київ, площа 
Спортивна, 3, кімната 203.

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

1) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 
ПрАТ «УКРІНПРО».

2) Звіт виконавчого органу ПрАТ «УКРІНПРО» за 2014 рік.
3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого ор-

гану ПрАТ «УКРІНПРО».
4) Затвердження річних результатів діяльності ПрАТ «УКРІНПРО» 

за 2014 рік.
5) Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «УКРІНПРО» за 2014 рік з ура-

хуванням вимог чинного законодавства України.
6) Про попереднє схвалення значних правочинів (стосовно надан-

ня або отримання кредитів (позик); надання або отримання послуг; ви-
конання та замовлення робіт; відчуження або придбання майна, вклю-
чаючи корпоративні права та об’єкти права інтелектуальної власності; 
щодо заснування та участі ПрАТ «УКРІНПРО» в інших юридичних осо-
бах, об’єднаннях; стосовно передачі майна або майнових прав в за-
ставу та інших правочинів майнового характеру), гранична сукупна 
вартість яких складає 92 000 000,00 (дев’яносто два мільйона гривень 
00 копійок) гривень, які укладатимуться ПрАТ «УКРІНПРО» протягом 
одного року з дати прийняття рішення про попереднє схвалення.

7) Про надання повноважень генеральному директору 
ПрАТ «УКРІНПРО» представляти інтереси ПрАТ «УКРІНПРО» в орга-
нах юридичних осіб та об’єднань юридичних осіб, засновником (учас-
ником, членом тощо) яких є ПрАТ «УКРІНПРО». 

8) Про приєднання до ПрАТ «УКРІНПРО» ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛІНВЕСТ» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 32582460), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО — ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 32981548) та інших юридич-
них осіб. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 147644 154159
Основні засоби 107834 107448
Довгострокові фінансові інвестиції  2605 5013
Запаси 86 120
Сумарна дебіторська заборгованість 16583 18853
Грошові кошти та їх еквіваленти 61 70
Нерозподілений прибуток (82428) (60745)
Власний капітал 17144 31619
Статутний капітал 15021 15021
Довгострокові зобов’язання  122758 12816
Поточні зобов’язання 7742 724
Чистий прибуток (збиток) (8570) (7706)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  150210 150210
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)

41 51

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах — 20.04.2015 року.

Реєстрація акціонерів з 9.30 до 10.00 за вказаною адресою. 
Для участі у річних загальних зборах необхідно мати: паспорт, або 

інший документ що посвідчує особу, для представників акціонерів до-
датково — довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством 
України.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитись з матеріала-
ми, пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів, у примі-
щенні ПрАТ «УКРІНПРО» за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 3, 
кімната 203.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКрІнпро»
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атЗт «автопоБУтСервІС» 
(код ЄДРПОУ 02141006) повідомляє, що в повідомлені про про-

ведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25.03.2015р., 
опублікованого в Бюлетені Відомості НКЦПФР № 54 від 20.03.2015р., 
було допущено технічну помилку. Правильно вважати дату проведен-
ня загальних зборів акціонерів 25.04.2015р.

директор  в.І.підлісняк 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
ат ЗнКІф «Ітт-нерУХомІСтЬ»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ» (код за 
ЄДРПОУ 35235947; місцезнаходження: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, далі — 
Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться «24» квітня 2015 року о 09 годині 00 хв., за 
адресою: м. Київ, вул. фізкультури, 30, зала для переговорів.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, 
о 08-00 годині, закінчення реєстрації о 08-45 годині. Реєстрація буде про-
водитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати документ, 
що підтверджує особу. Представники акціонерів — документ, що підтвер-
джує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні 
повноваження, складений відповідно до законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: «20» квітня 2015 р.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 

участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2014 рік.

5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управ-
ління активами Товариства за 2014 р.

6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту зберігача Товари-
ства в 2014 р.

7. Затвердження звіту незалежного оцінювача майна про результати ді-
яльності Товариства в 2014 р.

8. Затвердження звіту аудитора щодо фінансових показників Товариства 
за 2014 р.

9. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, в тому числі, 
балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2014 р.

10. Визначення співвідношення вартості чистих активів та розміру ста-
тутного капіталу Товариства станом на кінець 2014 року.

11. Визначення порядку покриття збитків.
12. Затвердження змін до договору про управління активами Товари-

ства, викладених у формі додаткової угоди.
13. Затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем акти-

вів Товариства, викладених у формі додаткової угоди.
14. Затвердження змін до договору з аудитором Товариства.
15. Затвердження змін до договору з оцінювачем майна Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради;
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та/або про по-

переднє схвалення значних правочинів.

ат ЗнКІф «Ітт-нерУХомІСтЬ»

приватне аКцIонерне товариСтво 
«Завод «рУСава»

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2014 рік

Основні відомості про емітента
Повне найменування — Приватне акцiонерне товариство «Завод «Ру-

сава»; Код за ЄДРПОУ — 20032864; Місцезнаходження — 04050, м. Київ, 
вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон — (044) 483-06-19; 
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії –19.03.15р.; Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію — http://20032864.
smida.gov.ua; 

Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності — Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ» (32346015). 

Чергові загальні збори проведені 27.02.14р. Перелік питань: 1.Обран-
ня лiчильної комiсiї. 2.Звiт директора. 3.Звiт наглядової ради. 4.Звiт 
ревiзора. 5.Затвердження рiчного звiту. 6.Розподiл прибутку i збиткiв.  
7.Про попереднє схвалення значних правочинiв. Всi питання порядку ден-
ного було розглянуто. Всі звiти затвердженi. Прийнято рiшення про 
розподiл збиткiв. Дивiденди вирiшено не сплачувати. Попередньо схвале-
но вчинення значних правочинiв. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку 
питань порядку денного не було. Дивiденди за результатами звiтного та 
попереднього перiодів не нараховувались та не виплачувались.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів 1394 1517
Основні засоби (за залишковою вартістю) 398 403
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 98 112
Сумарна дебіторська заборгованість 621 598
Грошові кошти та їх еквіваленти 25 269
Власний капітал 47 74
Статутний капітал 279 279
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -616 -589
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 58 86
Поточні зобов’язання і забеспечення 1289 1357
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.024 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

-0.024 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1116000 1116000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номіналь-
на вартість 

-- --

у відсотках від 
статутного капіталу 

-- --

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

-- --
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Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, у робочий час з 9:00 до 18:00 за 
адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для переговорів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Голова Наглядової ради АТ ЗНКІФ «ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ» 
Логінов Михайло Миколайович. Довідки за телефоном: (044) 246-68-41.

основні показники фінансово-господарської діяльності ат ЗнКІф 
«Ітт-нерУХомІСтЬ» за 2014 р. (тис. грн.)

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 134198 87145
Основні засоби 442 442
Довгострокові фінансові інвестиції 5624 4124

Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 60158 59980
Грошові кошти та їх еквіваленти 29547 2
Нерозподілений прибуток (18064) (14481)
Власний капітал 42497 24240
Статутний капітал 201000 201000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 91701 62905
Чистий прибуток (збиток) 4134 (1743)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 52557 38721
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) - -
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повідомлення  
про проведення річних загальних зборів акціонерів  

публічного акціонерного товариства «торГрІЧтранС»
Шановні акціонери, ПАТ «ТОРГРІЧТРАНС» (Ідентифікаційний код 

03150326, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Набережно-
Хрещатицька, 14), надалі — «Товариство», повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
24.04.2015  р. об 11.00 за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, 
вул. набережно-Хрещатицька, 14, зал для проведення Загальних 
зборів акціонерів.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбудеться з 10.00 
до 10.50 години 24.04.2015 р. за місцем проведення Загальних зборів.

порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, членів лічильної ко-

місії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів 

Товариства.
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства за 
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товари-
ства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвер-

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«торГрІЧтранС»
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Публічне акціонерне товариство «Дніпрополімермаш», яке знаходиться 
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 147, повідомляє 
про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 
2015 року об 11.00 за адресою: м. дніпропетровськ, вул. Героїв Сталін-
граду, 147, в актовому залі.

порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
2. Затвердження звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2014 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність Това-

риства за 2014 рік.

4. Затвердження звіту Ревiзiйної комісії про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства та розподіл при-
бутків (збитків) Товариства за висновками роботи в 2014 році.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
7. Питання попереднього схвалення значних правочинів Товариства на 

2015 рік.
Реєстрація акціонерів відбудеться 23 квітня 2015 року з 10.00 по 10.45 годи-

ни. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документи, що посвідчують 
особу, та доручення на право участі у зборах (для представників акціонерів).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних 
зборах — 20.04.2015 р.

дження висновків.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 

2014 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати за 

2014 рік. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспромож-
ним внаслідок виплати дивідендів.

9. Прийняття рішення про погодження правочинів, здійснених Товари-
ством протягом 2014 року, та вчинення значних правочинів (попереднє 
схвалення).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 
складається станом на кінець дня 20.04.2015 р.

З матеріалами (документами) щодо порядку денного Загальних зборів 
акціонерів можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства —  
м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 14, у робочі дні з 10:00 до 16:00, 
попередньо зателефонувавши: (044) 585 60 00 (відповідальна особа Кол-
ченогова Олена Костянтинівна) та/або надіславши лист на адресу Това-
риства з бажаною датою та часом зустрічі, інформація також розміщена 
на сайті Товариства: http://torgrichtrans.jimdo.com.

найменування показника період 
звітний, 
тис.грн.

попередній, 
тис.грн.

Усього активів 384 538

Основні засоби 5 6
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 1
Сумарна дебіторська заборгованість 140 259
Грошові кошти та їх еквіваленти 1
Нерозподілений прибуток -2806 -2195
Власний капітал -715 -104
Статутний капітал 2091 2091
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 1099 642
Чистий прибуток (збиток) -662 -461
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2049725 2049725
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 2

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 
23.03.2015 в газеті «Відомості НКЦПФР» за № 55.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом.

директор  ніколаєнко І.І. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» (код 
за ЄДРПОУ 03359718) повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2015 року об 11:00 год. за місцезна-
ходженням Товариства: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 23-а, 2 по-
верх, кабінет «бухгалтерія».

порядоК денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства 

за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізора за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік. Прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 

2014  рік.
8. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 11625,4 11339,2
Основні засоби 10816,5 10819,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -

Сумарна дебіторська заборгованість 760,7 347,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 41,2 59,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1565,1) (1586,0)
Власний капітал (1405,2) (1426,1)
Статутний капітал 159,9 159,9
Довгострокові зобов’язання 12779,0 12177,5
Поточні зобов’язання 190,5 572,6
Чистий прибуток (збиток) 61,7 (15,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15990 15990
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 2 2

З документами, пов’язаними з порядком денним річних загальних збо-
рів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись у робочі дні з 10:00 
до 16:00 за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 23-а, 2 поверх, 
кабінет «бухгалтерія», а в день проведення річних загальних зборів — та-
кож у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з 
документами — Генеральний директор Макарі А.М. Телефон для довідок: 
(066)622-93-83. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних за-
гальних зборах, буде складений станом на 23 квітня 2015 року. Реєстрація 
учасників відбудеться в день та за місцем проведення річних загальних 
зборів акціонерів з 10:15 до 10:45. Для участі у річних загальних зборах 
акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (пас-
порт), представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу, та дові-
реність на право участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до 
вимог чинного законодавства України.

Генеральний директор  макарі а.м.

приватне аКцІонерне товариСтво «КомпанІя БарвІноК»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «днІпрополІмермаШ»

ПРАТ «КОНСЮМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ - 22555135, 
місцезнаходження: 35314, Рівненська область, Рівненський район, 
село Зоря, вул. Промислова, 1) повідомляє про доповнення порядку 
денного загальних зборів акціонерів (оголошення про проведення за-
гальних зборів опубліковано 16.03.2015 року в бюлетені «Відомості 
НКЦПФР» № 50(2054)), які відбудуться 16 квітня 2015 року о 10 го-

дині ранку за адресою: Україна, рівненська область, рівненський 
район, село Зоря, вул. промислова, 1, актовий зал (3-й поверх, 
к.302), наступним питанням: 8. Внесення змін до Статуту Товари-
ства.

Генеральний директор  аксель Гiльйото

прат «КонСЮмерС-СКло-Зоря»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«БердянСЬКий маШиноБУдІвний 

Завод» 
повідомляє про проведення річних загальних зборів товариства

повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне 
акціонерне товариство «Бердянський машинобудівний завод»; 87400, До-
нецька область, Першотравневий район, смт. Мангуш, вул. Мурзи, буд. 16, 
кв. 6.

дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 
23.04.2015 р., о 12-00 годині, Донецька область, Першотравневий район, 
смт. Мангуш, вул. Мурзи, буд.16, кв.6.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: з 11-30 год. до 11-50 год.

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: станом на 24-00 год. 17.04.2015 р.
перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним: 
1) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2) Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
3) Затвердження річного звіту ПрАТ «БМЗ» за 2014 рік. 
4) Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «БМЗ» за наслідками роботи за 

2014 рік.
5) Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість 

майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 та 50 відсотків вар-
тості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства 
за 2014 рік та/або за 2015 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом 
періоду з 08.06.2015 року по 08.06.2016 року (включно), із зазначенням 
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та надання повно-
важень на укладення значних правочинів

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: місце 
для ознайомлення – 87400, Донецька обл., Першотравневий район, 
смт.  Мангуш, вул. Мурзи, буд. 16, кв. 6; також акціонери можуть ознайоми-
тися з документами за додатковою адресою – Запорізька обл., м. Бер-
дянськ, вул. Гагаріна, 7, ІІ-й поверх, приймальня; посадова особа, відпо-
відальна за ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний 
директор Верцман В.В. 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

найменування показника 
період

звітний 
2014  р.

попередній 
2013 р.

Усього активів  35862 36158
Основні засоби  34098 34753
Довгострокові фінансові інвестиції  403 403
Запаси 50 60
Сумарна дебіторська заборгованість  1 300 932
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 32 019 32918
Статутний капітал 4786 4786
Довгострокові зобов’язання 365 365
Поточні зобов’язання 3 477 2876
Чистий прибуток (збиток) (898) (1328)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4786046 4786046
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) 

2 2

приватне аКцІонерне товариСтво 
«аЗовСЬКий маШиноБУдІвний 

Завод» 
повідомляє про проведення річних загальних зборів товариства

повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне 
акціонерне товариство «Азовський машинобудівний завод»; 87400, Доне-
цька область, Першотравневий район, смт. Мангуш, вул. Мурзи, буд. 16, 
кв. 6.

дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 
23.04.2015 р., об 11-00 годині, Донецька область, Першотравневий район, 
смт. Мангуш, вул. Мурзи, буд.16, кв.6.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: з 10-30 год. до 10-50 год.

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: станом на 24-00 год. 17.04.2015 р.
перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним: 
1) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2) Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
3) Затвердження річного звіту ПрАТ «АМЗ» за 2014 рік. 
4) Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «АМЗ» за наслідками роботи за 

2014 рік.
5) Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість 

майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 та 50 відсотків вар-
тості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства 
за 2014 рік та/або за 2015 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом 
періоду з 08.06.2015 року по 08.06.2016 року (включно), із зазначенням 
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та надання повно-
важень на укладення значних правочинів

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: місце 
для ознайомлення – 87400, Донецька обл., Першотравневий район, 
смт.  Мангуш, вул. Мурзи, буд. 16, кв. 6; також акціонери можуть ознайоми-
тися з документами за додатковою адресою – Запорізька обл., м. Бер-
дянськ, вул. Гагаріна, 7, ІІ-й поверх, приймальня; посадова особа, відпо-
відальна за ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний 
директор Гершиков І.В.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
найменування показника період

звітний 
2014  р.

попередній 
2013 р.

Усього активів  74614 76978
Основні засоби  37427 39197
Довгострокові фінансові інвестиції  3124 3124
Запаси 20422 21010
Сумарна дебіторська заборгованість  7643 7531
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 232
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 5960 10 394
Статутний капітал 2978 2 978
Довгострокові зобов’язання 43710 43990
Поточні зобов’язання 24940 22590
Чистий прибуток (збиток) (4434) (6 222)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 977 880 2 977 880
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) 

165 272

Акціонери товариства можуть ознайомитися з матеріалами щодо про-
ведення загальних зборів за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Ста-
лінграду, 147. Довідки за тел. (056) 732-31-83.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)
 найменування показника період

звітний  попередній
Усього активів 95148 109728 
Основні засоби 21790 30044 
Довгострокові фінансові інвестиції 510 510 
Запаси 23237 22892 
Сумарна дебіторська заборгованість 26454 33703 
Грошові кошти та їх еквіваленти 1344 3277 

Нерозподілений прибуток -1673 -2107 
Власний капітал 22779 22345 
Статутний капітал 10180 10180 
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 72369 87383 
Чистий прибуток (збиток) 434 71 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1939071 1939071 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 205 342 
дирекція товариства
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Шановний акціонере!

приватне аКцІонерне товариСтво 
«автоБаЗа №2», 

яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. вербова, 8
Запрошує вас взяти участь у річних Загальних зборах акціонерів
прат «автобаза №2», які відбудуться 24 квітня 2015 року о 10.00 за 

адресою: м.Київ, вул. вербова 8, 1-й поверх адмінбудинку  
прат «автобаза №2» в залі для проведення зборів.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 09.00 до 09.45 в день та за 
місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – станом на 24 годину 20.04.2015 року.

Для участі в загальних зборах необхідно при собі мати : акціонерам – 
паспорт; представникам акціонерів - паспорт, довіреність на право участі у 
зборах, оформлене відповідно з чинним законодавством.

Телефони для довідок 430-50-13, 430-66-40.
порядок денний

1.Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 
акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання 
головуючого та секретаря Загальних зборів. Встановлення регламенту За-
гальних зборів акціонерів.

2. Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяль-
ності ПРАТ «Автобаза №2» за 2014 рік. 

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
5. Звіт ревізора.
6. Звіт наглядової ради.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізора.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства.
9. Про надання доручення Наглядовій раді, щодо розробки рішення про 

припинення Товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою 
відповідальністю, в якому:

- визначити назву Товариства з обмеженою відповідальністю - право-
наступника Товариства;

- визначити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю - правонаступника Товариства;

- затвердити умови, порядок та план здійснення перетворення Товари-
ства в Товариство з обмеженою відповідальністю.

- призначити комісію з припинення Товариства. Обрати та затвердити 

персональний складу комісії з припинення Товариства, надання їй необхід-
них повноважень для реалізації процедури припинення Товариства шля-
хом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю;

- розробити порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі Това-
риства на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відпові-
дальністю - правонаступника;

- затвердити умови, порядок, строки та ціни викупу акцій у акціонерів 
Товариства;

- затвердити порядок і строки подання заяв кредиторами про свої ви-
моги до Товариства;

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами та документами необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки 
до загальних зборів, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, за 
адресою м.Київ-73,вул. Вербова 8, з 9.00 до 16.00 в бухгалтерії підприєм-
ства, а в день проведення загальних зборів у місці їх проведення, 1-й по-
верх адмінбудинку ПРАТ «Автобаза №2» в залі для проведення зборів. Від-
повідальна особа Кухарець В.А. 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн)
№
з/п

найменування показника Звітний 
період
2014рік

попередній 
період 
2013рік

1. Усього активів 1364 2617
2. Основні засоби 298 559
3. Довгострокові фінансові інвестиції - -
4. Запаси 381 433
5. Сумарна дебіторська заборгованість 547 1490
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 13 3
7. Нерозподілений прибуток (1811) (987)
8. Власний капітал 1150 1974
9. Статутний капітал 251 251
10. Довгострокові зобов’язання - -
11. Поточні зобов’язання 214 643
12. Чистий прибуток (збиток) - 824 - 95
13. Середньорічна кількість акцій (шт.) 25053 25053
14. Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду (шт.) 
- -

15. Загальна сума коштів, витрачена на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

16. Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

26 34

наглядова рада прат «автобаза №2»

що розташоване за адресою: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павло-
град, вул. Заводська, 44, повідомляє про проведення Загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться 28 квітня 2015 року в м. павлоград по вул. За-
водскій, 44 в приміщенні заводоуправління Державного підприємства 
«Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» в кімна-
ті 1 об 11.00. Початок реєстрації акціонерів з 10.00 до 10.30 28 квітня 2015 
року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
буде складений станом на 24:00 22.04.2015 р.

порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів, обрання лічильної комісії та за-

твердження регламенту і порядку проведення зборів.
2. Звіт дирекції Товариства про результати виробничо-господарської ді-

яльності підприємства за 2014 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
5. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отри-

мання дивідендів, порядок та строки їх виплат.
6. Затвердження бюджету Товариства на 2015 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності 
протягом 2015 року та першого кварталу 2016 року.

8. Прийняття рішення про кредитування Товариства в 2015-2016 ро-
ках.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 15129  18874

Основні засоби 3977 4015
Довгострокові фінансові інвестиції 12 12
Запаси 6056 4005
Сумарна дебіторська заборгованість 3539 6414
Грошові кошти та їх еквіваленти 1233 1315
Нерозподілений прибуток 11630 12346
Власний капітал 14115 14573
Статутний капітал 281 281
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1014 4301
Чистий прибуток (збиток) 42 1029
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1124000 1124000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 50 55

Відповідно ст.36 «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, 
від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів кожен акціонер має можливість ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Павлоград, вул. Завод-
ська, 44 в приміщенні офісу СП ПРАТ «Софрахім» у робочі дні: з понеділка 
по п’ятницю, у робочий час: з 8.00 до 17.00. Також, за заявою акціонера, у 
строк не пізніше 15 днів до дати проведення зборів, документи, необхідні 
для прийняття рішення, можуть бути надіслані поштою.

Відповідальна особа – головний бухгалтер Шевцова С.О.

дирекція Сп прат «Софрахім»

Шановний акціонер!

Сп прат «СофраХІм»,

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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(місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, 
м. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 54) (надалі – Товариство)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства, які 
відбудуться 24 квітня 2015 року о 12:00 годині у приміщенні Товариства 
за адресою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. ви-
шневе, вул. Чорновола, буд. 54, літера «а», кімната для перегово-
рів)

перелік питань, що виносяться на голосування  
(порядок денний річних Загальних зборів товариства):

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних збо-

рів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду да-
ного звіту.

4. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду даного звіту.

5. Звіт і висновки Ревізора про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду даного звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
7. Розподіл прибутків та збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законами України.

основні показники  
фінансово-господарської діяльності товариства

 (тис. грн.)
найменування показника період 

2014 2013
Усього активів  16062,0  16108,0
Основні засоби  4825,1  4974,6
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  401,2  399,8

Сумарна дебіторська заборгованість  9202,9  9092,6
Грошові кошти та їх еквіваленти  0,7  3,5
Нерозподілений прибуток  (4611,1)  (3935,5)
Власний капітал  13897,3  14572,9
Статутний капітал  10000,0  10000,0
Довгострокові зобов'язання 2127,0  808,0
Поточні зобов'язання  37,5  727,1
Чистий прибуток (збиток)  (675,6)  (600,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  1 000 000 000  1 000 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

 -  -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

 8  8

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповід-
но до вимог чинного законодавства України. 

Будь-який з акціонерів має право внести свої пропозиції щодо порядку 
денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до їх проведення. До 
дня проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з мате-
ріалами, пов’язаними з порядком денним, у приміщенні Товариства за 
адресою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, 
вул. Чорновола, буд. 54, літера «А», кімната для переговорів (відповідаль-
на за ознайомлення особа – Директор Товариства Шутий О.М.).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах Товариства, буде складено станом на 24 годину 20 квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних збо-
рах буде проводитися 24 квітня 2015 р. з 11:30 год. до 11:50 год. за адре-
сою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. 
Чорновола, буд. 54, літера «А», кімната для переговорів.

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися до 
Директора Товариства.

Довідки за телефоном: (044) 207-46-40 
директор  Шутий о.м.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«КарГо термІнал»

(місцезнаходження: 39610, Полтавська обл., м. Кременчук,  
вул. Свіштовська, буд. 6) (надалі – Товариство)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства, які 
відбудуться 24 квітня 2015 року о 14:00 годині у приміщенні Товариства 
за адресою: 39610, полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштов- 
ська, буд. 6, 3-ій поверх, актова зала

перелік питань,  
що виносяться на голосування  

(порядок денний річних Загальних зборів товариства):
1. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних збо-

рів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду да-
ного звіту.

4. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду даного звіту.

5. Звіт і висновки Ревізора про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду даного звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
7. Розподіл прибутків та збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законами України.

основні показники  
фінансово-господарської діяльності товариства

 (тис. грн.)
найменування показника період 

2014 2013
Усього активів 5820,9 6225,9 
Основні засоби 5146,5 5524,0 
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 

Сумарна дебіторська заборгованість  28,2  41,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 20,7 20,6 
Нерозподілений прибуток (3554,0) (3121,3) 
Власний капітал 5449,5 5882,2 
Статутний капітал 4021,9 4021,9 
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 371,4 343,7 
Чистий прибуток (збиток) (432,7) (382,8) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16 087 600 16 087 600
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) 

6 6 

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповід-
но до вимог чинного законодавства України. 

Будь-який з акціонерів має право внести свої пропозиції щодо порядку 
денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до їх проведення. До 
дня проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з мате-
ріалами, пов’язаними з порядком денним, у офісному приміщенні Товари-
ства за адресою: 39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштов-
ська, буд. 6, 3-ій поверх, актова зала (відповідальна за ознайомлення 
особа – Директор Товариства Некипілий В.О.).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах Товариства, буде складено станом на 24 годину 20 квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних збо-
рах буде проводитися 24 квітня 2015 р. з 13:00 год. до 13:50 год. за адре-
сою: 39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 6,  
3-ій поверх, актова зала.

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися до 
Директора Товариства.

Довідки за телефоном: (05366) 4-00-47 
директор  некипілий в.о.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«КвІти КременЧУКа»
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(місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83Д) 
(надалі – Товариство)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства, 
які відбудуться 24 квітня 2015 року о 15:00 годині у приміщенні Това-
риства за адресою: 04119, м. Київ, вул. мельникова, буд. 83д, кім-
ната для переговорів

перелік питань,  
що виносяться на голосування  

(порядок денний річних Загальних зборів товариства):
1. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних 

зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду да-
ного звіту.

4. Звіт і висновки Ревізора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками 
розгляду даного звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
6. Розподіл прибутків та збитків Товариства за 2014 рік з урахуван-

ням вимог, передбачених законами України.

основні показники  
фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
найменування показника період 

2014 2013
Усього активів 3697,2 5977,3
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 0,3 0,3
Сумарна дебіторська заборгованість 524,0 521,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,8 4,6
Нерозподілений прибуток (6759,6) (3573,5)

Власний капітал (6756,6) (3570,5)
Статутний капітал 3,0 3,0
Довгострокові зобов’язання 8192,0 7316,1
Поточні зобов’язання 2261,8 2231,7
Чистий прибуток (збиток) (3186,1) (747,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

2 1

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – пас-
порт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Будь-який з акціонерів має право внести свої пропозиції щодо по-
рядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до їх прове-
дення. До дня проведення Загальних зборів акціонери можуть озна-
йомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, у 
приміщенні Товариства за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 
буд. 83Д, кімната для переговорів (відповідальна за ознайомлення 
особа – Голова правління Товариства Шутий О.М.).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних 
зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину 20 квітня 2015 
року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних 
зборах буде проводитися 24 квітня 2015 р. з 14:30 год. до 14:50 год. за 
адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83Д, кімната для пере-
говорів.

З усіх питань проведення Загальних зборів звертатися до Голови 
правління Товариства.

Довідки за телефоном: (044) 207-46-44 
Голова правління  Шутий о.м.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«СтрІлецЬ ат»

наглядова рада 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «ГоЩанСЬКий Завод 

продтоварІв»
 (код ЄДРПОУ – 00379413, місцезнаходження – 35400, Рівненська об-

ласть, смт. Гоща, вул. Рівненська, 19) повідомляє про скликання річних 
(чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» квітня 2015 
року о 12.00 год. за адресою: рівненська область, смт. Гоща, вул. рів-
ненська, 19 (приміщення адмінбудинку, актова зала (к.№1)).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – станом на 24 годину «23» квітня 2015 року.

порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Дирек-

тора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2014 рік.

4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Нагля-
дової ради Товариства.

5. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Ревізо-
ра Товариства.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства 
за 2014 рік

7. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
8. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протя-

гом 2014 року.
9. Обрання Наглядової Ради.
10. Обрання Ревізора.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.)

найменування показника період 
Звітний

(2014 рік)
попередній

(2013 рік)
Усього активів 6430,0 6204,7
Основні засоби 1356,3 1513,8

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4207,0 2944,2
Сумарна дебіторська заборгованість 805,7 1603,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 141,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 560,8 537,1
Власний капітал 2293,6 2269,9
Статутний капітал 5,6 5,6
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 4136,4 3934,8
Чистий прибуток (збиток) 23,9 331,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 22267 22267
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) 24 25

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загальних 
зборів – 29 квітня 2015 року з 11.30 год. до 11.45 год. за місцем проведення 
зборів.

Для участі у зборах необхідно мати при собі: для фізичних осіб – доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фі-
зичних і юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), та дові-
реність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних 
зборів у робочі дні (крім п´ятниці, суботи та неділі ) з 10.00 год. до 15.00 год. 
за місцезнаходженням товариства: 35400, Рівненська область, смт. Гоща, 
вул. Рівненська, 19, кабінет директора (к.№2) та в день проведення загаль-
них зборів акціонерів.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – директор Гончар Любов Валентинiвна.

Пропозиції щодо порядку денного річних (чергових) загальних зборів 
акціонерів приймаються не пізніше 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерів. Телефон для довідок: ((03650) 2-17-53.

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

Голова наглядової ради  вознюк Борис павлович
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Шановний акціонер
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Племінний завод 

«Малинівка», ідентифікаційний код 00483501, яке знаходиться за 
адресою: с. Малинівка, вул. Леніна 5а, Володарський район,  

Донецька обл. (надалі Товариство) повідомляє про проведення річних 
загальних зборів Товариства (надалі – Збори).

дата та час проведення Зборів: 29 квітня 2015 року о 10.00 годині. 
місце проведення Зборів: 87062 с. малинівка, вул. леніна 5а, воло-

дарський район, донецька обл. (зала нарад)
Час початку реєстрації учасників Зборів: 29 квітня 2015 року о 9.00 

годині. 
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 29 квітня 2015року о  

9 год. 55хв. 
дата та час відкриття Зборів: 29 квітня 2015року о 10.00 годині. 
місце реєстрації учасників Зборів: 87062 с. Малинівка,  

вул. Леніна 5а, Володарський район, Донецька обл. (зала нарад)
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: 23 квітня 2015року 
перелік питань,  

що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту генерального директора.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної 
комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (визначення 

порядку покриття збитків) за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених 
законом. 

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

Наглядової ради. 
9. Про обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметь-

ся з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договору з членами Наглядової ради Товариства. 

11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-
риством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

12. Про внесення змін до Статуту Товариства. 
для участі у Зборах учасникам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чийого представника
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та 

фізичних осіб)
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн)
найменування показників період

Звітний
2014р.

попередній 
2013рік

Усього активів 6368.2  6284.7
Основні засоби  5094.0 5570.1 
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси  88.7 92.8
Сумарна дебіторська заборгованість  681.4  296.1
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток -6118.0 -6565.4 
Власний капітал 5177.7  5054.3
Статутний капітал 2964.8 2964.8 
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 12.3 52.2 
Чистий прибуток (збиток)  447.4  21.7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11859064  11859064
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

8  7

ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 
с. Малинівка, вул. Леніна 5а, Володарський район, Донецька обл., у робочі 
дні з 08 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. в кабінеті юриста товариства, в порядку, 
встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями 
Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами Плавська Ірина Миколаївна.  
Тел./ факс для довідок: (06246) 2-34-16, 2-34-91

наглядова рада прат «племінний завод «малинівка»

приватне аКцІонерне товариСтво  
«племІнний Завод «малинІвКа»

до відома акціонерів 

прат «протаСІв яр»
Повідомляємо, що Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного 

товариства «ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ПРОТАСІВ 
ЯР» (місцезнаходження: вул. Протасів Яр, 23, м. Київ, Україна, 03038) від-
будуться 24 квітня 2015 р. за адресою: вул. протасів яр, 23, м. Київ, 
Україна, 03038.

Початок зборів о 10 годині 30 хв.
Реєстрація учасників зборів з 9 години 00 хв. до 10 години 15 хв. в день 

та за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів на право участі у Загальних зборах 

акціонерів – станом на 24 годину 20 квітня 2015 року.

порядоК денний ЗБорІв:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії для забезпечення проведення голосування 

на Загальних зборах Товариства.
3. Звіт директора ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2014 році та основні напрями діяль-
ності на 2015 рік та його затвердження.

4. Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність То-
вариства у 2014 році та його затвердження.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених законом.

6. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР».
7. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» 

шляхом викладення його в новій редакції.
основні показники фінансово-господарської діяльності прат 

«протаСІв яр» (тис. грн.)

найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів 3 393,1 3 222,7
Основні засоби 2 590,2 2 637,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 802,2 574,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,7 11,3
Нерозподілений прибуток (684,9) (684,9)
Власний капітал 2 915,1 2 915,1
Статутний капітал 3 600,0 3 600,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 478,0 307,6
Чистий прибуток (збиток) - 175,9
Середньорічна кількість акцій шт. 360 000 360 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду шт.

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 5 5

Кожний акціонер має право брати участь у Загальних зборах акціонерів 
персонально або через свого представника. Участь у Загальних зборах є 
добровільною. Акціонер самостійно вирішує брати чи не брати йому участь 
у Загальних зборах акціонерів.

При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати документ, що посвідчує їх особу, а представникам акціонерів – доку-
менти, що посвідчують їх особу та повноваження.

Для ознайомлення з матеріалами, з якими акціонери можуть ознайоми-
тися під час підготовки до Загальних зборів, необхідно звертатись за адре-
сою: вул. Протасів Яр, 23, м. Київ, Україна, 03038. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – директор ПрАТ «ПРОТА-
СІВ ЯР» Жила С.А. Телефони для довідок: (044) 528-92-60, (044) 206-46-92.

директор прат «протаСІв яр»  С.а. Жила

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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місцезнаходження: 79066, м. Львів, вул. Вулецька, буд. 14, код за  
ЄДРПОУ 00214244, (надалі – Товариство) повідомляє про те, що 29 квіт-
ня 2015 року о 10.00 год. у приміщенні Товариства за адресою: м. львів, 
вул. вулецька, буд. 14, 2-ий поверх, Актовий зал відбудуться річні за-
гальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах буде 
здійснюватися 29 березня 2015 року з 09.00 год. до 09.50 год. за місцем 
проведення Зборів.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та документ, що посвідчує повнова-
ження представника, оформлений відповідно до вимог чинного законо-
давства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 23 квітня 2015 року.

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

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціо-
нерів товариства.

2. Обрання голови та секретаріату загальних зборів акціонерів това-
риства.

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів товариства.
4. Звіт Генерального директора – Голови правління про господарську 

діяльність Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової Ради за результатами роботи в період між загаль-
ними зборами. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товари-
ства у 2014році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту Товариства за розподіл прибутку (збит-
ків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України 
«Про акціонерні товариства».

8. Припинення повноважень та обрання Генерального директора То-
вариства.

9. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Това-
риства.

10. Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії То-
вариства.

З матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів, акціо-
нери товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 10-00 до 17-00 год 
за адресою: м. Львів, вул. Вулецька, 14. Пропозиції акціонерів щодо змі-
ни порядку денного загальних зборів акціонерів приймаються не пізніше 
ніж за 20 днів до дня проведення зборів у письмовому вигляді за адре-
сою: 79066, м. Львів, вул. Вулецька, 14, ПАТ «Іскра». Відповідальний за 
ознайомлення з матеріалами – Манівська Лілія Романівна.

Телефон для довідок: (032) 245-43-08.
основні показники фінансово-господарської діяльності  

пат «Іскра» 
(тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 506 188 481 612
Основні засоби 129 347 158 239
Довгострокові фінансові інвестиції 54 140 41 262
Запаси 154 517 128 184
Сумарна дебіторська заборгованість 136 631 150 811
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 553 3 116
Нерозподілений прибуток -99 342 99 403
Власний капітал 
Статутний капітал 8 771 8 771
Довгострокові зобов’язання 114 569 91 599
Поточні зобов’язання 482 190 281 839
Чистий прибуток (збиток) -199 445 2 895
Середньорічна кількість акцій (шт.) 35 084 

154
35 084 154

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) 1799 1854

наглядова рада товариства

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«ІСКра»,

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та 
їх порядок денний 

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕПОС2011» (далі – Товариство), 04050,  
м. Київ, вул. Глибочицька, 28.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів:  
28 квітня 2015 року о 12.00, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 28,  
3 поверх, кабінет Генерального директора. 

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. 28 квітня 2015 року. При собі 
мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціоне-
рів додатково довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 22.04.2015 р.

5) Перелік питань, що виносяться на голосування: 

порядок денний: 
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, 

обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціоне-
рів Товариства. 

2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяль-
ність Товариства за 2014 рік та завдання на 2015 рік. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства
4. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 

підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Генерального директора, звіту Ревізора. 
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися протягом одного року, якщо ринкова вартість майна 
або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості 
активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 
2014 рік. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний

2014
попередній

2013
Усього активів 808 895
Основні засоби 3980 3975
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 224 250
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 145 36
Нерозподілений прибуток (збиток) (1634) (1469)
Власний капітал - 1066 -901
Статутний капітал 276 276
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1874 1749
Чистий прибуток (збиток) (101) (239)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2760 2760
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 29 39

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведен-
ня загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий 
час з 9.00 до 16.00 та в доступному місці – кабінеті Генерального директо-
ра, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з вищезазначеними документами: Генеральний директор Мали-
новська Людмила Василівна. Тел. для довідок: (044) 483-04-95.

наглядова рада товариства

приватне аКцІонерне товариСтво  
«епоС 2011» 
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повІдомлення  
про проведення ЧерГовиХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв

Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «Мукачівська трикотажна фабрика 

«Мрія» повідомляє Вас, що 23 квітня 2015 року об 11.00 год. за адресою: 
м. мукачево, вул. матросова, 13/1 (у приміщенні актового залу головного 
корпусу) відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. Дата складан-
ня переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  
17 квітня 2015 р.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться з 9.30 до 10.30 год. за адресою: м. Мукачево, вул. Матросова, 
13/1.

Для участі у зборах необхідно мати паспорт; представникам акціонерів 
– паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодавства.

З матеріалами, що пов»язані з порядком денним зборів, акціонери мо-
жуть ознайомитись у робочі дні з 13.00 до 16.00 за адресою: м. Мукачево, 
вул. Матросова, 13/1 (відділ персоналу), а в день проведення зборів – за 
місцем їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – економіст Тегзе В.І., тел. (03131) 5-46-99.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту 

роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту генерального директора. Визначення основних напрямів діяль-
ності акціонерного товариства у 2015 році.

3. Звіт Наглядової ради за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту, (балансу ) Товариства за 2014 р.
6. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття 

збитку) Товариства за підсумками роботи у 2014 р.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради, Ревізійної комісії Товариства.

8. Прийняття рішення про обрання кількісного складу та членів Нагля-
дової ради Товариства.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної ко-
місії встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, 
Ревізійної комісії.

10. Прийняття рішення про обрання кількісного складу та членів Ревізій-
ної комісії Товариства.

11. Про затвердження рішень прийнятих Наглядовою радою в 2014 році 
та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких 
правочинів.

основні показники фінансово-господарської діяльності  
пат «мукачівська трикотажна фабрика «мрія»

 (тис.грн.)
найменування показника 2014 рік 2013 рік

Усього активів 25205 27587
Основні засоби 22902 24683
Довгострокові фінансові інвестиції 123 161
Запаси 545 1012
Сумарна дебіторська заборгованість 1073 1278
Грошові кошти та їх еквіваленти 562 453
Нерозподілений прибуток (86320) (51439)
 Власний капітал (70209) (35328)
Статутний капітал 5130 5130
Довгострокові зобов’язання 23173 14953
Поточні зобов’язання 72241 47962
Чистий прибуток (збиток) (34881) (3629)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 513045871 513045871
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

222 251

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«мУКаЧІвСЬКа триКотаЖна фаБриКа «мрІя»

повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «БроварСЬКе 

автотранСпортне пІдприЄмСтво - 
13209»

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «БРОВАРСЬКЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 13209» (код ЄДРПОУ: 05538750, 
місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів, 22), 
далі по тексту – Товариство, повідомляє про скликання чергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

Чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «24» квітня 
2015 року о 14:00 за місцезнаходженням Товариства: 07400, Київська обл., 
м. Бровари, вул. металургів, 22, 3-й поверх, зала засідань.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників для участі у чергових 
загальних зборах о 12:30, закінчення реєстрації о 13:45 в день проведення 
зборів, за адресою проведення зборів.

Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 
особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі 
у зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповід-
но до чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах складається – станом на 24 годину «20» квітня 2015 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо 
питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів 
можна ознайомитися у робочі дні в час з 10:00 по 17:00 за адресою: 07400, 
Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів, 22, 2-й поверх (бухгалтерія) 
звернувшись із заявою на ім’я директора дирекції складеною у довільній 
формі.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – головний бухгалтер Половко Оксана Григорівна.

Тел. для довідок: (04594) 5-68-22.
порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів та затвердження порядку 

денного загальних зборів акціонерів.
4. Про звіт дирекції Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду цього звіту.

5. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2014р., прийняття рішення 
за наслідками розгляду цього звіту, та про затвердження рішень, прийня-
тих Наглядовою радою Товариства у 2014 році.

6. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р. та прийняття рішення 
за наслідками розгляду цього звіту.

7. Про затвердження річного звіту та результатів діяльності Товариства 
за 2014 р.

8. Про розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством, протягом одного року, та надання повноважень на укладання 
таких угод.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 5499 5668
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5095 5243
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 90 51
Сумарна дебіторська заборгованість 263 340
Грошові кошти та їх еквіваленти 48 30
Власний капітал 4790 4786
Статутний капітал 4810 4810
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -22 -26
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 709 882
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2558598 2558598
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

Загальна номінальна 
вартість

0 0

У відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Чистий прибуток (збиток) -22 -26
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 109 111

наглядова рада пат «БроварСЬКе атп-13209»
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до уваги акціонерів 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«БориСпІлЬСЬКе ХлІБоприймалЬне 

пІдприЄмСтво» 
(далі – Товариство, місцезнаходження: 09600, Київська обл., смт Ро-

китне, вул. Вокзальна, 222, код ЄДРПОУ 20581766)
Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів ак-

ціонерів, які відбудуться «24» квітня 2015 року о 12:00 годині за адресою: 
Київська обл., смт Рокитне, вул. Вокзальна, 222, актова зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 24-та година 20.04.2015 р.

порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів 

лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2014 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками перевірки діяльнос-

ті Товариства у 2014 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), стро-

ків та порядку виплати дивідендів.
8. Відкликання Членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання Членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з Членами Наглядової ради, та надання повноважень на 
їх підписання.

13. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
14. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів.
15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 

Товариством протягом року.
16. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчи-

нення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
17. Про відчуження належного Товариству нерухомого майна та осно-

вних засобів.
основні показники фінансово-господарської діяльності

найменування показника період, станом на кінець року
2013 рік,  
тис. грн.

2014 рік,  
тис. грн.

Усього активів 47 877 95 029
Основні засоби 16 064 15 466
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 262 54
Сумарна дебіторська заборгованість 2 817 56 562
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 238
Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток) 

195 (14 594)

Власний капітал 20 761 6 167
Статутний капітал 5 065 5 065
Довгострокові зобов’язання - 66 228
Поточні зобов’язання 27 116 22 634
Чистий прибуток (збиток) 195 (14 594)
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

36 35

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних 
зборів акціонерів «24» квітня 2015 року з 11:15 до 11:45.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних 
зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайо-
митися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається 
від дати публікації даного повідомлення до дати проведення загальних збо-
рів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00 за адресою: Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 1, приймальня, за заявою на ім'я 
керівника Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення 
акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці про-
ведення загальних зборів Товариства з 11:15 до 11:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – 
Апонюк Марина Петрівна. Додаткову інформацію можливо отримати за 
телефоном: (04595) 7-19-20.

до уваги акціонерів 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «роКитнянСЬКий 

цУКровий Завод» 
(далі – Товариство, місцезнаходження: 09600, Київська обл., смт Ро-

китне, вул. Ентузіастів, 6, код ЄДРПОУ 00372434)
Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів ак-

ціонерів, які відбудуться «28» квітня 2015 року о 12:00 годині за адре-
сою: Київська обл., смт. рокитне, вул. ентузіастів, 6, актова зала адмі-
ністративної будівлі.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 24-та година 22.04.2015 р.

порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів 

лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2014 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками перевірки діяльнос-

ті Товариства у 2014 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), стро-

ків та порядку виплати дивідендів.
8. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів).
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 

Товариством протягом року.
12. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчи-

нення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
13. Про відчуження всіх належних Товариству нежитлових будівель, 

включаючи всі його (їх) приналежності та обладнання, яке встановлене у 
вказаних нежитлових будівлях та/або використовується з метою викорис-
тання таких нежитлових будівель.

основні показники фінансово-господарської діяльності
найменування показника період, станом на кінець року

2013 рік 2014 рік
Усього активів 250 337 244 131
Основні засоби 19 652 17 970
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 350 39 166
Сумарна дебіторська заборгованість 222 055 183 897
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 54
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

(62 199) (116 147)

Власний капітал (54 454) (108 402)
Статутний капітал 870 870
Довгострокові зобов’язання 128 280 107 530
Поточні зобов’язання 176 511 245 003
Чистий прибуток (збиток) (50 639) (19 663)
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

46 92

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних 
зборів акціонерів «28» квітня 2015 року з 11:15 до 11:45.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних 
зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право озна-
йомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
відбувається від дати публікації даного повідомлення до дати проведення 
загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 11:00 до 15:00 за 
адресою Київська обл., Рокитнянський р-н, смт Рокитне, вул. Ентузіастів, 
6, кабінет головного бухгалтера, за заявою на ім'я керівника Товариства. 
В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріа-
лами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загаль-
них зборів Товариства з 11:15 до 11:50.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – 
Павленко Світлана Петрівна. Додаткову інформацію можливо отримати 
за телефоном: (04562) 6-17-89.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №55, 23 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

46

до уваги акціонерів 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва 

«ваСилЬКІвХлІБопродУКт» 
(далі – Товариство, місцезнаходження: 08600, Київська обл., м. Василь-

ків, вул. Володимирська, 22, код ЄДРПОУ 00951741)
Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів акці-

онерів, які відбудуться «28» квітня 2015 року о 12:00 годині за адресою: 
08600, Київська обл., м. васильків, вул. володимирська, 22, актова 
зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 24-та година 22.04.2015 р.

порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів 

лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2014 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків 

та порядку виплати дивідендів.
7. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись То-

вариством протягом року.
9. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинен-

ня дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
10. Про відчуження всіх належних Товариству нежитлових будівель, 

включаючи всі його (їх) приналежності та обладнання, яке встановлене у 
вказаних нежитлових будівлях та/або використовується з метою викорис-
тання таких нежитлових будівель.

основні показники фінансово-господарської діяльності
найменування показника період, станом на кінець року

2013 рік,  
тис. грн.

2014 рік,  
тис. грн.

Усього активів 84 358 184 323

Основні засоби 16 498 17 304
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 12 271 45 407
Сумарна дебіторська заборгованість 53 726 116 585
Грошові кошти та їх еквіваленти 142 372
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

(65 514) (70 743)

Власний капітал (40 791) (46 020)
Статутний капітал 3 678 3 678
Довгострокові зобов’язання 45 700 20 000
Поточні зобов’язання 79 146 209 832
Чистий прибуток (збиток) (21 629) (5 229)
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

174 185

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних збо-
рів акціонерів «28» квітня 2015 року з 11:15 до 11:45.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних збо-
рах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайо-
митися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбува-
ється від дати публікації даного повідомлення до дати проведення загаль-
них зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 11:00 до 15:00 за адресою 
Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22, приймальня, за зая-
вою на ім'я керівника Товариства. В день проведення загальних зборів 
ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається 
у місці проведення загальних зборів Товариства з 11:15 до 11:50.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Не-
стеренко Наталія Григорівна. Додаткову інформацію можливо отримати за 
телефоном: (04571) 6-04-48.

до уваги акціонерів 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «КаГарлицЬКе» 

(далі – Товариство, місцезнаходження: 09200, Київська область, м. Ка-
гарлик, вул. 9 Січня, 29, код ЄДРПОУ 00385905)

Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів акці-
онерів, які відбудуться «24» квітня 2015 року о 12:00 годині за адресою: 
Київська область, м. Кагарлик, вул. воровського, 16, актовий зал  
пат «Кагарлицький цукровий завод».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 24-та година 20.04.2015 р.

порядок денний  
загальних зборів акціонерів:

Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лі-1. 
чильної комісії.

Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.2. 
Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2014 році.3. 
Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році.4. 
Звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками перевірки діяльності То-5. 

вариства у 2014 році.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.6. 
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків та 7. 

порядку виплати дивідендів.
Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів.8. 
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товари-9. 

ством протягом року.
Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення 10. 

дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
Про відчуження всіх належних Товариству нежитлових будівель, включа-11. 

ючи всі його (їх) приналежності та обладнання, яке встановлене у вказаних не-
житлових будівлях та/або використовується з метою використання таких нежит-
лових будівель.

основні показники фінансово-господарської діяльності
найменування показника період, станом на кінець року

2013 рік,  
тис. грн.

2014 рік,  
тис. грн.

Усього активів 22 594 43 988

Основні засоби 2 074 1 610
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3 589 5 064
Сумарна дебіторська заборгованість 14 174 34 459
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 12
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

6 172 17 416

Власний капітал 12 747 30 269
Статутний капітал 3 173 9 520
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 9 847 13 719
Чистий прибуток (збиток) (4 959) 11 278
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

102 95

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних збо-
рів акціонерів «24» квітня 2015 року з 11:15 до 11:45.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних збо-
рах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайо-
митися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбува-
ється від дати публікації даного повідомлення до дати проведення загаль-
них зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00 за адресою 
09200, Київська область, м. Кагарлик, вул. 9 Січня, 29, приймальня, за за-
явою на ім'я керівника Товариства. В день проведення загальних зборів 
ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається 
у місці проведення загальних зборів Товариства з 11:15 до 11:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Лісо-
ва Тетяна Михайлівна. Додаткову інформацію можливо отримати за теле-
фоном: (04573) 5-46-82.
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КиЇвСЬКе автотранСпортне 

пІдприЄмСтво 13054»
(ідентифікаційний код 05475067)

місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. малинська, 20
Повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КАТП-13054» від-

будуться 24 квітня 2015 року о 14:00 годині за місцезнаходженням това-
риства у приміщенні актового залу (5-й поверх адміністративного примі-
щення ПАТ «КАТП-13054»).

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

1.Затвердження протоколу реєстраційної комісії, обрання Голови та 
Секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження 
регламенту Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного 
зборів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово – гос-
подарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту, основні напрямки діяльності Товариства на 2015 р. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту. 

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту. 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 
6. Про розподіл прибутку за 2014 рік та план розподілу прибутку на 

2015 рік. 
7. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
8. Про обрання членів наглядової ради.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: на 24 годину 20 квітня 2015р. Реєстрація акціонерів та їх 
представників для участі у зборах, буде проводиться в день скликання 
зборів за місцем їх проведення з 12:00 години до 13:30 години.

Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково до-
кумент, що посвідчує право їх участі і голосування на Загальних зборах 
акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних 
зборів акціонерів товариства, будуть прийматися у порядку, визначеному 
ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», не пізніше, ніж за 
20  днів до дати проведення Загальних зборів: 03680, м. Київ, вул. Малин-
ська, 20 (приймальня Голови правління).

Акціонери до проведення Зборів мають можливість ознайомитись за 
запитом з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за адресою: 03680, м. Київ, вул. Малинська, 20, 4-й поверх, 
в приміщенні приймальні, у порядку та обсягах, визначених Законом Укра-
їни «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства:

- до дати проведення загальних зборів - у робочі дні з 09 до17 години;
- у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 

акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного: Циндровський Анатолій Олександрович – член правлін-
ня.

довідки за телефоном: (044) 424-00-56.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 40337 41990
Основні засоби (залишкова вартість) 38962 39783
Довгострокові фінансові інвестиції – –
Запаси 157 10
Сумарна дебіторська заборгованість 778 1580
Грошові кошти та їх еквіваленти 440 617
Нерозподілений прибуток 38717 40396
Власний капітал – –
Статутний капітал 534 534
Довгострокові зобов'язання – –
Поточні зобов'язання 1086 1060
Чистий прибуток (збиток) (1687) (6882)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2136230 2136230
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

– –

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

– –

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

36 108

правління
Голова правління пат «Катп – 13054»  Ю.о. піший

до уваги акціонерів пУБлІЧноГо аКцІонерноГо това-
риСтва «рІвненСЬКий централЬний УнІвермаГ»!

Публічне акціонерне товариство «Рівненський центральний універ-
маг» (далі – Товариство), код ЄДРПОУ 01561924, яке зареєстроване та 
знаходиться за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 17, повідомляє 
про проведення чергових річних Загальних зборів Товариства, які відбу-
дуться 22 квітня 2015 р. о 12-00год. за адресою: 33028, м. рівне, 
вул.  соборна, 17, 5-й поверх, зал засідань. 

Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів проводиться 22 квітня 2015 р. о 10 год. 30 хв. 
до 11 год. 45 хв. за адресою проведення зборів.

Право участі у річних Загальних зборах мають акціонери (їх представни-
ки), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеному ПАТ «На-
ціональний депозитарій України» станом на 24 годину 16 квітня 2015 року.

порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних 

зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014р.
4. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Това-

риства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії.

5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 
2014р.

6. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням ви-
мог, передбачених законом.

7. Обрання члена ревізійної комісії.
8. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом 

звітного року, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укла-
дання таких договорів. 

9. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за 
період з квітня 2014р. – по квітень 2015р.

З матеріалами річних Загальних зборів акціонери Товариства можуть 
ознайомитись у робочі дні Товариства з 9.00 до 17.00 години та в день 
проведення загальних зборів у місці їх проведення. Відповідальна особа 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Попович Галина 
Олександрівна, телефон: (0362) 22-14-92.

Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування до-
водяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом 
опублікування підсумків голосування на офіційній Інтернет-сторінці Това-
риства в мережі Інтернет www.rcum.pat.ua

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Вам необхідно мати при 
собі документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт). Для керівника ак-
ціонера - юридичної особи – паспорт, завірені печаткою юридичної особи 
витяг із Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призна-
чення) на посаду керівника. Для інших представників акціонера – паспорт 
та посвідчену згідно з чинним законодавством України Довіреність на пра-
во участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.
основні показники фінансової діяльності пат «рівненський цУм» 

(в тис. грн.)
найменування показника період період

Звітний 
2014р.

попере-
дній 

2013р.
Усього активів 35874 38732
Основні засоби (за залишковою вартістю) 34639 37797
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 67 53
Сумарна дебіторська заборгованість 1038 766
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 26
Нерозподілений прибуток (збиток) 31851 34153
Власний капітал 33453 35755
Статутний капітал 1602 1602
Довгострокові зобов'язання - 1515
Поточні зобов'язання 2421 2977
Чистий прибуток (збиток) (695) (1236)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 457680 457680
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
Середньооблікова чисельність штатних працівників 24 24

примітка: Кінцеві показники фінансової діяльності ПАТ «Рівненський 
ЦУМ» будуть оприлюднені після надання висновків аудиторської перевірки на 
офіційній Інтернет-сторінці Товариства в мережі Інтернет www.rcum.pat.ua до 
30 квітня 2015 року. 

дирекція пат «рівненський цУм»
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повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

пат «БратСЬКий СирЗавод»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД» 

(код ЄДРПОУ 00446581), надалі — «Товариство», місцезнаходження: 
55400, Миколаївська обл., смт. Братське, вул. Промислова, буд.17, повідо-
мляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Річні Загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2015 року о 
10:00 годині за київським часом за адресою 55400, миколаївська обл., 
смт. Братське, вул. промислова, буд.17, актова зала.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів 
відбудеться 28 квітня 2015 року за місцем проведення річних Загальних 
зборів акціонерів.

Час початку реєстрації акціонерів: 09 година 00 хвилин.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 09 година 45 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у річ-

них Загальних зборах акціонерів — 22 квітня 2015 року станом на 24:00 
годину.

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерів, акціоне-
рам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціоне-
рів — додатково документи, що посвідчують їх право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів, оформлені згідно з вимогами чинного законо-
давства.

порядок денний річних Загальних зборів акціонерів:
1) Про обрання Голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів ак-

ціонерів;
2) Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів;
3) Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів;
4) Розгляд та затвердження звіту Правління про результати фінансово-

господарської діяльності ПАТ «БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД» за 2014 рік. При-
йняття рішення за результатами розгляду звіту Правління;

5) Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «БРАТСЬКИЙ 
СИРЗАВОД» за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду зві-
ту Наглядової ради;

6) Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «БРАТСЬКИЙ 
СИРЗАВОД» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 
за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової 
звітності за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та 
висновку Ревізійної комісії;

7) Затвердження річного звіту ПАТ «БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД» за 
2014  рік;

8) Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ «БРАТСЬКИЙ СИР-
ЗАВОД» за 2014 рік;

9) Затвердження розміру річних дивідендів за простими іменними акці-
ями ПАТ «БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД». Визначення порядку виплати диві-
дендів;

10) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень На-
глядової Ради ПАТ «БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД»;

11) Обрання членів Наглядової ради ПАТ «БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД». 
Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД»;

12) Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БРАТ-
СЬКИЙ СИРЗАВОД».

Всі акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документа-
ми, пов'язаними з питаннями порядку денного річних Загальних зборів ак-
ціонерів, за фактичним місцезнаходженням Товариства за адресою: 55400, 
Миколаївська обл., смт. Братське, вул. Промислова, буд.17, у робочі дні з 
9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення загальних 
зборів — у місці їх проведення. Для ознайомлення з документами акціоне-
рам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціоне-
рів — додатково документи, що посвідчують їх право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів, оформлені згідно з вимогами чинного законо-
давства. Відповідальна особа за повідомлення акціонерів про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства — Голова Правління 
ПАТ  «БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД» Трипуз Я.О.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій 
формі в порядку, визначеному чинним законодавством за адресою: 55400, 
Миколаївська обл., смт. Братське, вул. Промислова, буд.17. Відповідальна 
особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного — Голова Правління 
ПАТ  «БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД» Трипуз Я.О.

Телефон контактної особи для отримання довідок, стосовно проведен-
ня річних Загальних зборів акціонерів: +38 0978054847 — Трипуз Я.О.

основні показники фінансово-господарської діяльності пат 
«БратСЬКий СирЗавод» (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 620,8 620,8
Основні засоби 400,8 400,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 107,0 107,0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток -123,7 -48,5
Власний капітал 277,1 352,3
Статутний капітал 305,2 305,2
Довгострокові зобов’язання 268,5 268,5
Поточні зобов’язання 75,2 0
Чистий прибуток (збиток) -75,2 -48,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
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) 2 2

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління трипуз я.о.,  16.03.2015 р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БУровиК»

(код ЄДРПОУ 01039926) 
Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, що 

відбудуться «25» квітня 2015 року о 10-00 год. за адресою:
36002, полтавська обл.., м. полтава, вул.. Сосюри, 60 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у 
загальних зборах: «21» квітня 2015 р.

порядоК денний:
1. Обрання Голови і членів лічильної комісії загальних зборів товариства.
2.Обрання Голови і секретаря загальних зборів товариства.
3.Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів 

товариства.
4.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності то-

вариства у 2014 р. Прийняття рішення за наслідки розгляду звіту правління.
5.Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-

ту Наглядової ради. 
6.Звіт ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-

ту ревізійної комісії.
оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСЬКоЇ дІялЬноСтІ 

пІдприЄмСтва (тис, гри.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 89,8 99,2
Основні засоби - 53,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 21,5 22,1

Сумарна дебіторська заборгованість 52,0 21,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 16,3 2,3
Нерозподілений прибуток
Власний капітал 34,5 61,3
Статутний капітал 5,5 5,5
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов'язання 55,3 37,9
Чистий прибуток (збиток) (242,9) (216,1)
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) 8 8

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться «25» квітня 
2015 р. з 09.00 до 09.55.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу. Представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та 
доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного 
законодавства.

Місце проведення реєстрації - 36002, м. Полтава, вул.. Сосюри, 60.
З матеріалами та проектами документів, пов’язаними з порядком ден-

ним загальних зборів можна ознайомитися за адресою: 36002, Полтавська 
обл., м. Полтава, вул.. Сосюри, 60, ПрАТ «Буровик» в робочі дні та робочий 
час з 8-00 до 14-00 товариства, а в день проведення загальних зборів - та-
кож у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами-Федорієнко В.М.

телефони для довідок: (0532) 593968  наГлядова рада
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«продоволЬЧа СпІлКа», 

розташоване за адресою Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Ле-
ніна, буд. 30, 84205, повідомляє про проведення 25.04.2015р., о 10.00 г 
Загальних зборів, за адресою: Україна, донецька обл., м. дружківка, 
вул. леніна, 30, кабінет директора.

Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних 
зборах — з 9.00г. до 10.00г.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 21.04. 2015р.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1.Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 

загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3.Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства щодо фінансо-

вої звітності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за результатами 
звіту Ревізора Товариства за 2014 рік.

4.Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2014 рік.

5.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6.Затвердження порядку покриття збитків.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до 

Загальних зборів у робочі дні з 9.00 до 13.00 за адресою: Україна, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, буд. 30, кабінет директора. Посадова 
особа Товариства, відповідальна за ознайомлення: Хохлов Сергій Генна-
дійович, тел.0503476773

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

 найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1174,8 2030,7
Основні засоби 1341,2 1622,1
Довгосторокові фінансові інвестиції 10 10
Запаси 37,8 72,4
Сумарна дебіторська зоборгованність 134,5 274,9

Грошові кошти та їх еквіваленти 5,7 15,6
Нерозподільний прибуток (927,5) (611)
Власний капітал 954,2 1270,7
Статутний капітал 1338 1338
Довгострокові зобов’язання - 340
Поточні зобов’язання 220,6 420
Чистий прибуток (збиток) (316,5) (148,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 178,4 178,4
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

________ ________

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

_________ _________

Чісленність працівників на кінець періоду (осіб) 3 30

наглядова рада

(77000, Івано-франківська обл.,м.тисмениця, височана,19, код за 
ЄДРПОУ: 05489069 

повідомляє що 21 квітня 2015 року об 11.00
за адресою: м.тисмениця, височана,19, в приміщенні Товариства 

відбудуться загальні збори акціонерів
порядок денний:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 
акціонерів.

2. Затвердження звіту Правління, Наглядової Ради, Ревізійної комісії 
про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2014 р. 

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р за на-
слідками звітів Правління , Наглядової Ради та Ревізійної комісії. 

4. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2014 р.
5. Переобрання (або підтвердження повноважень) голови та членів На-

глядової ради, голови та членів Ревізійної комісії.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

ПАТ «Тисменицька «Сільгоспхімія» протягом наступного календарного 
року.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства

(тис.грн) 

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1519.6 1529.3

Основні засоби 1332.6 1307.8
Запаси 234.8 153.5
Сумарна дебіторська заборгованість 46.3 113.5
Статутний капітал 371.5 371.5
Поточні зобов'язання 77,6 90,8
Чистий прибуток (збиток) -12.9 -16.4
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

3 3

Довгострокові фінансові інвестиції, Грошові кошти та їх еквіваленти , 
Нерозподілений прибуток, Власний капітал, Довгострокові зобов’язання , 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.), Загальна сума 
коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду дорівнюють 
0,00 грн. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину за 15.04.2015 року. З матеріалами, що 
стосуються порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства мо-
жуть ознайомитися за адресою: м.Тисмениця, Височана,19, в приміщенні 
Товариства в робочий час. Для участі у зборах при собі необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; 
для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформ-
лене відповідно до вимог законодавства. Реєстрація акціонерів та їх упо-
вноважених представників буде відбуватися з 10.00 до 10.50 у день та за 
місцем проведення зборів. Голова правління пат «тисменицька «Сіль-
госпхімія»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «тиСменицЬКа «СІлЬГоСпХІмІя» 

приватне аКцІонерне товариСтво «Сарнен-
СЬКе атп – 15640» повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів, що відбудуться 23 квітня 2015 року об 11-00 год. за 
адресою рівненська область 34500, м. Сарни, вул.. Белгородська, 40 
в адміністративному корпусі кімната №3 (актова зала, 2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі в Загальних зборах 
поводиться з 09.00 год. до 10.45 год. за місцем проведення зборів. Право учас-
ті в Загальних зборах мають акціонери (їх представники) , які обліковуються в 
реєстрі акціонерів складеному станом на 24 годину 19 квітня 2015року. 

порядок денний:
1. Звіт директора про підсумки фінансово- господарської діяльності 

товариства в 2014 році.
2. Розподіл прибутку та джерела покриття збитків за результатами гос-

подарської діяльності товариства за 2014 рік 
3. Звіт наглядової ради про діяльність в 2014році .
4. Звіт ревізора про результати діяльності в 2014 році.
5. Затвердження річної фінансової звітності.
Для участі у річних Загальних зборах акціонерам потрібно мати при 

собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів 
паспорт та довіреність оформлену згідно з чинним законодавством . 

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів з 20.03.2015 
року до їх початку, (з 12-00 годин до 16-00 год., крім суботи та неділі) в примі-
щенні бухгалтерії підприємства кімната №2 (другий поверх адміністративного 
корпусу) за адресою: Рівненська область, м. Сарни, вул. Белгородська, 40.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами- Лобасюк Л.В. 

директор прат «Сарненське атп-15640»  Ходакевич І.С.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат «Сарненське атп – 15640»
(тис. грн.)

 найменування показника  період
Звітний 2014

Усього активів 670,3
Основні засоби 655,5
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси -
Сумарна дебіторська заборгованість 14,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2
Нерозділений прибуток (2341,0)
Власний капітал 1453,6
Статутний капітал 250,8
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 1033,7
Чистий прибуток (збиток) (37,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1003236
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 30

директор прат «Сарненське атп-15640»  Ходакевич І.С.
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Шановні акціонери 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
аКцІонерно-КомерцІйноГо БанКУ «лЬвІв»

(09801546)
Повідомляємо, що 24 квітня 2015 року о 15.00 год. у приміщенні банку, 

що знаходиться за адресою: 79008, м. львів, вул. Сербська, 1, 
(конференц-зал) відбудуться чергові Загальні Збори акціонерів ПАТ АКБ 
«Львів»

порядок денний : 
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Секретаря зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради 

ПАТ АКБ «Львів» за 2014 рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ АКБ 

«Львів» за 2014 рік. 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

ПАТ АКБ «Львів» за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського висновку 

про повноту та достовірність річної звітності ПАТ АКБ «Львів» за 2014 рік.
7. Про затвердження річного звіту ПАТ АКБ »Львів» за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ АКБ «Львів».
Реєстрація акціонерів та їх представників розпочнеться 24 квітня 2015 

року з 14.00 до 14.55 год. у приміщенні банку, що знаходиться за адресою: 
79008, м. Львів, вул. Сербська, 1 (конференц-зал).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 20 квітня 2015 р.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно з чинним 
законодавством та документ, що посвідчує особу. З проектами документів 
по порядку денному Загальних Зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» можна 
буде ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 
10.00  год. до 13.00 год. Звертатися до співробітників ПАТ АКБ «Львів» 
(каб. 501) за телефоном: 245-64-83. 

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства 

(тис. грн.)

найменування показника

період
Звітний

(станом на 
31 грудня 
2014 року)

попередній 
(станом на 
31 грудня 
2013 року)

аКтиви
Грошові кошти та їх еквіваленти 160 147 85 060

Кошти обов'язкових резервів банку в Націо-
нальному банку України

- 6 464

Торгові цінні папери 28 629 26 679
Кошти в інших банках 8 964 14 462
Кредити та заборгованість клієнтів 818 491 624 434
Цінні папери в портфелі банку до погашення 48 265 1 035
Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток

2 071 1 838

Відстрочений податковий актив 4 131 9 737
Основні засоби 50 178 49 434
Нематеріальні активи 2 343 2 237
Інші фінансові активи 807 1 156
Інші активи 36 692 21 953
Усього активів 1 160 718 844 489

ЗоБов’яЗання
Кошти банків 71 120 50 692
Кошти клієнтів 763 369 571 495
Інші залучені кошти 57 577 33 002
Інші фінансові зобов’язання 23 620 2 753
Інші зобов’язання 4 321 2 937
Субординований борг 104 714 53 079
Усього зобов’язань 1 024 721 713 958

влаСний КапІтал
Статутний капітал 257 870 250 370
Емісійні різниці 230 230
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (153 342) (151 308)
Резерви переоцінки 31 239 31 239
Усього власного капіталу 135 997 130 531
Усього зобов’язань та власного капіталу 1 160 718 844 489
Чистий прибуток (збиток) (2 034) 1 158
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 458 779 2 396 313
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (тис. шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

340 313

* У таблиці наведено попередні показники фінансово-господарської ді-
яльності ПАТ АКБ «Львів» за 2014 р., остаточні показники підлягають за-
твердженню Загальними зборами акціонерів з урахуванням висновків ау-
дитора.

Спостережна рада

приватне аКцІонерне товариСтво 
«оСтрІв-КиЇв»

 (код ЄДРПОУ 31565161) (далі - Товариство) 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться 

28 квітня 2015 року. 
Місце проведення: м. Київ, вул. вікентія Хвойки, 18/14, офіс 707.
Реєстрація акціонерів: 28 квітня 2015 року з 10:15 до 10:45 за місцем 

проведення зборів. 
Початок зборів об 11:00. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде 

складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких 
зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України – 25 квітня 2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, а представникам акціонерів, крім посвідчуючого докумен-
та – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинно-
го законодавства.

порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затверджен-
ня регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт правління Товариства про результати діяльності за 2014 рік. Ви-

значення основних напрямів діяльності на 2015 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати діяльності за 

2014  рік.
5. Звіт та висновки Наглядової ради про результати діяльності за 

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

2014 рік.
Акціонери, або їх представники, можуть ознайомитися з документами, 

пов’язаними з порядком денним зборів у приміщенні ПрАТ «Острів-Київ» за 
адресою м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, офіс 707 за письмовим звер-
ненням.

Відповідальна особа: Чашко Віталій Самуїлович. Телефон для довідок 
(044) 461-91-01

директор  в.С. Чашко

повІдомлення про проведення ЧерГовиХ
ЗБорІв аКцІонерІв (шляхом опитування)

наглядова рада пат «ЗнКІф «анКора фонд»(далі - товариство)
(код за ЄдрпоУ 35851734)

повідомляє акціонерів про проведення 24 квітня 2015 року річних за-
гальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товари-
ства від 24 січня 2015 року. Адреса проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства - м. Київ, провулок музейний,4. Початок реєстра-
ції акціонерів Товариства - 10.00 година 24 квітня 2015 року. 

порядок деннийпорядок денний 
1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Това-

риства.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012-2014 роки.
3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011-

2014 роки.
4. Про затвердження порядку розподілу прибутку, строк та порядок ви-

плати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків 
Товариства за 2011-2014 роки.

5. Про затвердження Протоколів Наглядової Ради Товариства.
6. Про припинення діяльності Товариства.

Голова наглядової ради

пат «ЗнКІф «анКора фонд»
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІЇ 

«полтаваГаЗ» 
повідомлення про виникнення особливої 

інформації емітента 
1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариства по 

газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»
2. Код за ЄДРПОУ 03351219 
3. Місце знаходження: 36020, м. Полтава, вул. Володимира 

Козака,2а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532)50-24-50, (0532) 273075
5.Електронна поштова адреса: latenko@poltavagaz.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.poltavagaz.com.ua
7.Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
2.текст повідомлення

Публічне акціонерне товариства по газопостачанню та газифікації 
«Полтавагаз» повідомляє, що 19.03.2015р. відбулися чергові загальні збо-
ри акціонерів товариства на якому було прийнято рішення щодо переоб-
рання складу Ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз».

1. Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Публічного ак-
ціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» 
(протокол № 18 від 19.03.2015р.):

- припинено повноваження Голови ревізійної комісії ПАТ «Полтава-
газ» Поліщука Петра Павловича. Посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надала. Посадова особа володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента в розмірі 0,0012%. На даній посаді перебувала з 
05.10.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає;

- припинено повноваження члена ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз» 
Терещенко Любов Дмитрівни. Посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надала. Посадова особа володіє часткою в статутному 
капіталі емітента в розмірі 0,0017% . На даній посаді перебувала з 
05.10.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має;

- припинено повноваження члена ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз» 
Гриценко Ірини Олександрівни. Посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надала. Посадова особа володіє часткою в статутному 
капіталі емітента в розмірі 0,0007 %. На даній посаді перебувала з 
05.10.2012р.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має;

2. Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Публічного ак-
ціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» 
(протокол № 18 від 19.03.2015р.):

- обрано на посаду Голови ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз» Євсю-
кова Володимира Ілліча. Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капі-
талі емітента.

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 
05.2006р.-01.2011р. фінансовий директор, директор ТОВ фірми «ТДК», 
02.2011р.-07.2014р. заступник директора з економічних питань, заступник 
генерального директора з маркетингу ДП «Новопокровський комбінат хлі-
бопродуктів», 08.2014 по т.ч. директор ТОВ фірми «ТДК».

Посадову особу обрано терміном на 3 роки, у відповідності до вимог 
Статуту та Положення про Ревізійну комісію. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

- обрано на посаду члена ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз» Сухиніну 
Лесю Анатоліївну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних 
не надала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента.

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 
2006р. по т.ч. начальник планово-економічного відділу ПАТ «Полтава-
газ».

Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

- обрано на посаду члена ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз» Бого-
словського Сергія Борисовича. Посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надала. Посадова особа не володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента.

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 
2010р. по т.ч. начальник управління Департаменту внутрішнього аудиту 
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.

Голова правління пат «полтавагаз»  р.І.Гринчак

повІдомлення 
про проведення рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «БолГрадСЬКий 

винороБний Завод»
(далі – товариство)

1. місцезнаходження емітента: 68702, Одеська обл., Болградський 
район, місто Болград, вул. Асена Христєва, будинок 99.

2. дата та час проведення зборів: 24.04.2015 р. о 12:00 год.
3. місце проведення зборів: 68702, Одеська обл., Болградський ра-

йон, місто Болград, вул. Асена Христєва, будинок 99, актова зала.
4. Час та місце реєстрації учасників: з 11:00 до 11:45 год. за місцем 

проведення зборів.
5. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 

у загальних зборах: 20.04.2015 р.
6. перелік питань, що виносяться на голосування згідно з поряд-

ком денним
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, за-

твердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за підсумками його роботи у 2014 році.
4. Розгляд звіту наглядової ради за 2014 рік, звіту виконавчого органу 

за 2014 рік, звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, 
прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

5. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 
в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової ре-
дакції Статуту та на здійснення заходів щодо державної реєстрації нової 
редакції Статуту.

6. Затвердження змін до внутрішніх положень про органи Товариства 
шляхом викладення їх в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої 
на підписання нових редакцій внутрішніх положень про органи Товари-
ства.

7. Переобрання членів органів управління Товариства. Затвердження 
умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих 
договорів.

7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

З матеріалами та документами з питань порядку денного акціонери 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів у робочі дні 
(з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 09:00 до 18:00 год.) за адресою: 
68702, Одеська обл., Болградський район, місто Болград, вул. Асена 
Христєва, будинок 99, приймальня Голови Правління Товариства (іденти-
фікувати кабінет можна за табличкою з надписом «Приймальня»).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: член Правління Товариства Кучеренко Марія 
Іванівна.

8. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.)

найменування показника період
2014 рік 2013 рік

Усього активів 97134 75272
Основні засоби 97475 24775
Довгострокові фінансові інвестиції 80 80
Запаси 49459 46566
Сумарна дебіторська заборгованість 37571 25396
Грошові кошти та їх еквіваленти 2542 687
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -61199 -52928
Власний капітал -29011 -26136
Статутний капітал 20117 20117
Довгострокові зобов’язання 20469 20469
Поточні зобов’язання 104811 80074
Чистий прибуток (збиток) -7910 -6248
Середньорічна кількість акцій, шт. 2011700 2011700
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, 
осіб

141 124

Для участі у загальних зборах акціонерам мати при собі документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує осо-
бу, і довіреність, оформлену у встановленому порядку.

Тел. для довідок: 048-464-25-23.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління  ___________  ___ С.І. Курдов
   м.п.                  19.03.2015 р.
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«птаХофаБриКа «УКраЇна»

повІдомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Шановний акціонере! Публічне акціонерне товариство «Птахофабрика 
«Україна», код ЄДРПОУ 05477066, Київська область, Васильківський ра-
йон, село Крушинка, вулиця Колгоспна, будинок 11, повідомляє вас, що 
30  квітня 2015 року о 12-00 годин за місцевим часом відбудуться річні 
загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Птахофа-
брика «Україна» за адресою: Київська область, васильківський район, 
село Крушинка, вулиця Київська, будинок 5, зал засідань Крушинської 
сільської ради. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 11-00 годин до 
11-45 годин за місцевим часом. 

У річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку, складеного станом на 24 годину 24 квітня 2015 року, 
та які мають право на таку участь або їх уповноважені представники з належним 
оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних збо-
рах акціонерів можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуго-
вування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про об-
слуговування рахунку в цінних паперах необхідно звернутися до 
Депозитарної установи, у якій емітент відкрив рахунки в цінних паперах 
власникам акцій: ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою 
м.  Київ, вул. Щорса, буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. 
(044)  220-00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2)

Для участі на загальних зборах акціонери при собі повинні мати доку-
мент, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіре-
ність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства та 
документ, що посвідчує особу представника.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) 
річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного 

товариства «птахофабрика «Україна»:
1. Про обрання лічильної комісії. 
2. Про затвердження умов договору із депозитарною установою про ви-

конання повноважень лічильної комісії.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства.
4. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності То-

вариства у 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р. та при-

йняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу 

Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за ре-

зультатами діяльності у 2014 році.
9. Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рік.
10. Затвердження змін до Статуту Товариства.
11. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових вну-

трішніх положень Товариства.
12. Розгляд питання щодо скасування обмеження розміру відповідаль-

ності Товариства як поручителя за Договором поруки № 124-126-129/S-4 від 
31 липня 2014 р. (далі - договір поруки),  який укладений Товариством з  ПАТ 
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) з метою забезпечення виконання 
зобов’язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» (іден-
тифікаційний код 32086437) та Товариством з обмеженою відповідальністю 
«ЯСЕНСВІТ» (ідентифікаційний код 32619343) (далі разом - Боржники) пе-
ред Банком за Договором про надання банківських послуг №124-126-129, 
що викладений в новій редакції на підставі Договору про внесення змін та 
доповнень №1 від «18» грудня 2013 року (надалі - Договір про надання бан-
ківських послуг) та надання Товариством поруки за виконання зобов’язань 
Боржників за Договором про надання банківських послуг в повному обсязі.

13. Про уповноваження представника Товариства на підписання дого-
ворів та документів.

14. Про надання згоди на укладення Товариством правочинів. 
15. Про схвалення укладених Товариством правочинів.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат  «птахофабрика «Україна» (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний попередній

2014 2013
Усього активів 83412 88565
Основні засоби 43758 49193
Довгострокові фінансові інвестиції 4 4
Запаси 86 100
Сумарна дебіторська заборгованість 36732 35446
Грошові кошти та їх еквіваленти 262 66
Нерозподілений прибуток 59382 62321
Власний капітал 18571 18571
Статутний капітал 18571 18571
Довгострокові зобов'язання 4559 5601
Поточні зобов'язання 901 2073
Чистий прибуток (збиток) (2939) (552)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 74284092 74284092
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)

16 18

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення 
річних загальних зборів за місцезнаходженням товариства: Київська об-
ласть, Васильківський район, село Крушинка, вул. Колгоспна, будинок 11, 
адмінбудівля, 1-й поверх, приміщення бухгалтерії, у робочі дні з 8-00 до 
13-00 годин, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх про-
ведення. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, що стосуються питань порядку денного – Сапож-
нік Віталій Володимирович, тел. (04571) 6-08-44. 

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів прийма-
ються у письмовій формі не пізніше як за 20 днів до дня їх проведення».

наглядова рада пат «птахофабрика «Україна»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента- приватне аКцІонерне 

товариСтво «фІрма «вЗУття»; 2. Код за ЄДРПОУ  - 01554605; 
3. Місцезнаходження -36008, Полтавська обл., м.Полтава, вул. Комарова, 7; 
4. Міжміський код, телефон та факс - (0532)67- 92-02/67-92-06; 5.  Електронна 
поштова адреса – info@uventa.co.ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – 
http://01554605.smida.gov.ua; 7.Вид особливої інформації відповідно до вимог 
глави 1 розділу ІІІ: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ.текст повідомлення
ПрАТ «Фірма «Взуття» повідомляє, що згідно рішення чергових за-

гальних зборів акціонерів від 19.03.2015р.(протокол № 1) звільнені в 
зв’язку з закінченням терміну повноважень: ревізор - Троян Сергій Вади-
мович, паспорт серії КН № 886355 виданий 16.04.1999р. Київським РВ 
ПМУ УМВС України в Полтавській обл., не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента, перебував на посаді з 15.10.2012р.; голова наглядової 
ради - Штанько Надія Василівна, паспорт серії КН № 419756 
вид.12.06.1997р. Полтавським РВ УМВС України в Полтавській обл., во-
лодіє 84,91% в статутному капіталі, перебувала на посаді з 15.10.2012р.; 
член наглядової ради - Мазука Лідія Костянтинівна, паспорт серії КН 
№  821472 виданий 01.12.1998р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавській обл., володіє 1,34% в СК, перебувала на посаді з 
15.10.2012р.; обрані: ревізор - Троян Сергій Вадимович, паспорт серії 

КН № 886355 виданий 16.04.1999р. Київським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавській обл., не володіє часткою в статутному капіталі емітента, по-
сади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв- 
iнженер ПрАТ «Фiрма «Взуття»; член наглядової ради - Штанько Надія 
Василівна, паспорт серії КН № 419756 вид.12.06.1997р. Полтавським 
РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 84,91% в СК, посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв- голова наглядо-
вої ради ПрАТ «Фірма «Взуття»; член наглядової ради - Мазука Лідія 
Костянтинівна, паспорт серії КН № 821472 виданий 01.12.1998р. Октябр-
ським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., володіє 1,34% в СК, 
посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв- за-
ступник головного бухгалтера ПрАТ «Фірма «Взуття». Посадові особи 
обрані терміном на три роки

Згідно рішення засідання членів наглядової ради емітента від 
19.03.2015р. (протокол № 3) обрано терміном на три роки головою нагля-
дової ради- Штанько Надія Василівна, паспорт серії КН № 419756 
вид.12.06.1997р. Полтавським РВ УМВС України в Полтавській обл., воло-
діє 84,91% в СК, посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 
п’яти рокiв- голова наглядової ради ПрАТ «Фірма «Взуття».

Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не мають.

ІІІ.підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Директор (підпис) д.в.Штанько 19.03.2015 року
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«малинове»

повІдомлення
про проведення річних зборів акціонерів

Шановний акціонере! Публічне акціонерне товариство «МАЛИНОВЕ», 
код ЄДРПОУ 30249520, Київська область, Рокитнянський район, село Ро-
машки, вулиця Леніна, будинок 22 А, повідомляє вас, що 27 квітня 
2015  року о 12-00 годин за місцевим часом відбудуться річні загальні 
збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ» за 
адресою: Київська область, рокитнянський район, село ромашки, ву-
лиця леніна, будинок 22 а. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 
11-00 годин до 11-45 годин за місцевим часом. 

У річних загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку, складеного станом на 21 квітня 2015 року, та які 
мають право на таку участь або їх уповноважені представники з належним 
оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних збо-
рах акціонерів можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуго-
вування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про об-
слуговування рахунку в цінних паперах необхідно звернутися до 
Депозитарної установи, у якій емітент відкрив рахунки в цінних паперах 
власникам акцій: ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою 
м.  Київ, вул. Щорса, буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. 
(044)  220-00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2)

Для участі на загальних зборах акціонери при собі повинні мати доку-
мент, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіре-
ність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства та 
документ, що посвідчує особу представника.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) 
річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного 

товариства «малинове» наступний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства. 
3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності То-

вариства у 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р. та при-

йняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу 

Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за ре-

зультатами діяльності у 2014 році.
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рік.
9. Затвердження змін до Статуту Товариства.
10. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових вну-

трішніх положень Товариства.
11. Розгляд питання щодо скасування обмеження розміру відповідаль-

ності Товариства як поручителя за Договором поруки № 124-126-129/S-3 
від 31 липня 2014 р. (далі - договір поруки),  який укладений Товариством 
з  ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) з метою забезпечення вико-

нання зобов’язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВО-
СТАР» (ідентифікаційний код 32086437) та Товариством з обмеженою від-
повідальністю «ЯСЕНСВІТ» (ідентифікаційний код 32619343) (далі 
разом  - Боржники) перед Банком за Договором про надання банківських 
послуг №124-126-129, що викладений в новій редакції на підставі Договору 
про внесення змін та доповнень №1 від «18» грудня 2013 року (надалі - До-
говір про надання банківських послуг) та надання Товариством поруки за 
виконання зобов’язань Боржників за Договором про надання банківських 
послуг в повному обсязі.

12. Про уповноваження представника Товариства на підписання дого-
ворів та документів.

13. Про надання згоди на укладання Товариством правочинів.
14. Про схвалення укладених Товариством правочинів.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат  «малинове» (тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний попередній
2014 2013

Усього активів 87225 89092
Основні засоби 59790 31965
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2516 79
Сумарна дебіторська заборгованість 24936 57027
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 21
Нерозподілений прибуток 81874 87882
Власний капітал 100 100
Статутний капітал 100 100
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 5281 1110
Чистий прибуток (збиток) (6008) (3602)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100000 100000
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) 7 12

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення 
річних загальних зборів шляхом надання відповідних документів та проек-
ту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у 
якому обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної 
особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кіль-
кість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка 
з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою 
станом на дату подання письмового запиту, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, що стосуються питань порядку денного – Пере-
клад Валентина Вікторівна, тел. (044) 585-16-43. 

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів прийма-
ються у письмовій формі не пізніше як за 20 днів до дня їх проведення».

наглядова рада пат «малинове»

приватне аКцІонерне товариСтво «нео вІта» 
(далі – АТ) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів АТ відбудуться 
24 квітня 2015 року о 10:00 годині за адресою: Україна, м. Київ, 01021, 
Кловський узвіз 9/2, оф.71.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в Загальних зборах, від-
будеться у день проведення Загальних зборів з 09.30 до 9.50 за адресою: 
Україна,  м. Київ, 01021, Кловський узвіз 9/2, оф.71, на основі переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 20 квітня 
2015 року. 

Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а 
представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право 
участі у зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів: 20 квітня 2015 р.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до Загальних 

зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ за 
письмовою заявою акціонера, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а та-
кож в день проведення зборів у місці їх проведення. Особа, відповідальна 
за ознайомлення з необхідними документами та матеріалами – Генераль-
ний директор АТ Вальчук Ю.Л. Місцезнаходження АТ: Україна,  м. Київ, 
01021, Кловський узвіз 9/2, оф.71.

порядоК денний ЗаГалЬниХ ЗБорІв:
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ.
3. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи 

АТ за 2014 рік.
4. Про затвердження звіту незалежного аудитора за 2014 рік. 

5. Про затвердження річного звіту АТ за 2014 рік, складеного за Міжна-
родними Стандартами бухгалтерського обліку.

6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) АТ за 2014 рік.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.) 
найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів 526719 790231
Основні засоби 20341 4912
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 81714 507223
Грошові кошти та їх еквіваленти 13491 10310
Нерозподілений прибуток 48249 19827
Власний капітал 0 0
Статутний капітал 1550 1550
Довгострокові зобов'язання 485214 789859
Поточні зобов'язання 50363 20199
Чистий прибуток (збиток) -1833,67742 -564,12903
Середньорічна кількість акцій (шт.) -1833,67742 -564,12903
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

15500 15500

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

304644,4 642418,8

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5
Генеральний директор  Ю.л. вальчук
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КрУШинСЬКий птаХІвниЧий 

КомплеКС»
повІдомлення

про проведення річних зборів акціонерів
Цим Публічне акціонерне товариство «Крушинський птахівничий комп-

лекс», код ЄДРПОУ 30967249, Київська область, Васильківський район, 
село Крушинка, вулиця Колгоспна, будинок 11, повідомляє, що 28 квітня 
2015 року о 12-00 годин за місцевим часом відбудуться річні загальні 
збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Крушинський пта-
хівничий комплекс» за адресою: Київська область, васильківський ра-
йон, село Крушинка, вулиця Колгоспна, будинок 11, адмінбудівля, 
2-й  поверх, кімната переговорів. Реєстрація акціонерів буде здійснюва-
тися з 11-00 до 11-45 годин за місцевим часом. 

У річних загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку, складеного станом на 22 квітня 2015 року, та які 
мають право на таку участь або їх уповноважені представники з належним 
оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних збо-
рах акціонерів можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуго-
вування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про об-
слуговування рахунку в цінних паперах необхідно звернутися до 
Депозитарної установи, у якій емітент відкрив рахунки в цінних паперах 
власникам акцій: ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою 
м.  Київ, вул. Щорса, буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. 
(044)  220-00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2)

Для участі на загальних зборах акціонери при собі повинні мати доку-
мент, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіре-
ність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства та 
документ, що посвідчує особу представника.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) 
річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного 

товариства «Крушинський птахівничий комплекс»:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства. 
3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності То-

вариства у 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р. та при-

йняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу 

Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за ре-

зультатами діяльності у 2014 році.
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рік.
9. Затвердження змін до Статуту Товариства.
10. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових вну-

трішніх положень Товариства.
11. Розгляд питання щодо скасування обмеження розміру відповідаль-

ності Товариства як поручителя за Договором поруки № 124-126-129/S-2 

від 31 липня 2014 р. (далі - договір поруки),  який укладений Товариством 
з  ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) з метою забезпечення вико-
нання зобов’язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОС-
ТАР» (ідентифікаційний код 32086437) та Товариством з обмеженою відпо-
відальністю «ЯСЕНСВІТ» (ідентифікаційний код 32619343) (далі 
разом  - Боржники) перед Банком за Договором про надання банківських 
послуг №124-126-129, що викладений в новій редакції на підставі Договору 
про внесення змін та доповнень №1 від «18» грудня 2013 року (надалі - До-
говір про надання банківських послуг) та надання Товариством поруки за 
виконання зобов’язань Боржників за Договором про надання банківських 
послуг в повному обсязі.

12. Про уповноваження представника Товариства на підписання дого-
ворів та документів.

13. Про надання згоди на укладання Товариством правочинів.
14. Про схвалення укладених Товариством правочинів.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат  «КрУптаКо» (тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний попередній
2014 2013

Усього активів 14 902 26 811
Основні засоби 0 11
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 16 -
Сумарна дебіторська заборгованість 14 885 26 799
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток (91 222) (90 618)
Власний капітал 105 724 105 724
Статутний капітал 105 724 105 724
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 400 11 667
Чистий прибуток (збиток) (593) (182)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 422 894 328 422 894 328
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)

2 5

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати прове-
дення річних загальних зборів за місцезнаходженням товариства: Київ-
ська область, Васильківський район, село Крушинка, вул. Колгоспна, 
будинок 11, 1-й поверх, приміщення бухгалтерії, у робочі дні з 8-00 до 
13-00 годин, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх про-
ведення. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, що стосуються питань порядку денного – Ярута 
Ірина Іванівна, тел. (044) 354-29-60. 

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів прийма-
ються у письмовій формі не пізніше як за 20 днів до дня їх проведення».

наглядова рада пат «КрУптаКо»

Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство «Стройполіс» 
(код ЄДРПОУ 25401697) повідомляє, що 25 квітня 2015 року о 13-00 від-
будуться чергові Загальні збори акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Жи-
лянська, 5-Б, офіс 2.

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених осіб з 12-30 до 12-55.
порядок денний:

1. Звіт Голови Правління про результати діяльності у 2014 році та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

2. Затвердження річного звіту Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Ревізійної комісії.
4. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради.
5. Розподіл прибутку Товариства.
6. Затвердження плану роботи, основних напрямків діяльності та кош-

торису витрат Товариства на 2015 р.
основні показники фінансово-господарської діяльності приватного 

акціонерного товариства «Страхове товариство «Стройполіс» за 
2014 рік (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 396551 356062

Основні засоби 6840 3057
Довгострокові фінансові інвестиції 370426 318058
Запаси 56 28
Сумарна дебіторська 
заборгованість

8192 4134

Грошові кошти та їх еквіваленти 7268 9707
Нерозподілений прибуток 260650 169779
Власний капітал 379418 284642
Статутний капітал 65310 65310
Довгострокові зобов’язання 0 4145
Поточні зобов’язання 5670 30880
Чистий прибуток (збиток) 91120 69563
Середньорічна кількість акцій (шт.) 155500 155500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

38 40

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами за адресою: м. Київ, 
вул. Жилянська, 5-Б, офіс 2 в робочі дні з 9-00 до 18-00. Довідки за тел. 
(044) 239-23-11, 239-23-14.

приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХове товариСтво «СтройполІС» 
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до УваГи аКцІонерІв

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «реКлама»

(код за ЄДРПОУ: 03052138, місцезнаходження: 04071, м. Київ, 
вул.  Верхній Вал, 2 літера А)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової Ради Публічного акці-
онерного товариства «Реклама» (далі за текстом – ПАТ «Реклама»; Това-
риство), річні Загальні Збори Акціонерів Товариства (надалі за текстом – 
Загальні збори акціонерів) відбудуться «23» квітня 2015 року 
об  11  годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Івана лепсе, 6, 
1  поверх, кімната 1/3.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у річних Загаль-
них зборах акціонерів відбудеться у день проведення річних Загальних 
зборів акціонерів за місцем їх проведення.

Початок реєстрації: 23.04.2015р. - о 10:00; закінчення реєстрації – 
23.04.2015 р. о 10:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів ПАТ «Реклама»: – станом на 24:00 годину 
17  квітня 2015 року.

перелІК питанЬ, Що виноСятЬСя на ГолоСУвання 
(порядок денний Загальних зборів акціонерів публічного акціонер-

ного товариства «реклама», які відбудуться 23.04.2015р.)
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із 
забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів 
ПАТ «Реклама».

2. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ  «Реклама», прийняття рішення про припинення їх повноважень.

3. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Реклама».

4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «Реклама».

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Звіт директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за на-

слідками його розгляду.
8. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 

за наслідками його розгляду.
9. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-

йняття рішень та проектами рішень річних Загальних зборів акціонерів з 
питань порядку денного у робочі дні у робочій час за адресою: м. Київ, 
бульвар Івана Лепсе, 6, 1 поверх, кімната 1/3

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень річних 
Загальних зборів акціонерів з питань порядку денного – Сібагатулін Арас-
лангалей, виконавчий директор.

Довідки за телефоном: (044) 462-59-30, (044) 580 24 84 у робочий 
час.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 4164 4461
Основні засоби 540 525
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6 6
Сумарна дебіторська заборгованість 3548 3815
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 6
Нерозподілений прибуток 828 1178
Власний капітал 841 1191
Статутний капітал 13 13
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3323 3270
Чистий прибуток (збиток) (350) (771)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 128848 128848
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
директор _________ 

(підпис)
С.Г. давиденко 

М.П.

правлІння пУБлІЧноГо аКцІонерноГо то-
вариСтва «аКцІонерний КомерцІйний 
БанК «траСт-КапІтал», місцезнаходження якого: 
м.  Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів «25» квітня 2015 року об 09:00 годині за 
адресою банку: 01103, м. Київ, вул. підвисоцького, буд. 7, кімн.112

порядоК денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, прийняття рі-

шення з питань порядку проведення та затвердження регламенту прове-
дення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «Траст-
капітал».

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
Правління та Ревізійної комісії про результати діяльності ПАТ «АКБ  «Траст-
капітал» за 2014 рік.

3. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудитор-
ської фірми.

4. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «АКБ «Траст-капітал» за 
2014 рік.

5. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «АКБ «Траст-капітал» за 
2014  рік.

6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
ПАТ «АКБ «Траст-капітал», Голови та членів Ревізійної комісії 
ПАТ  «АКБ  «Траст-капітал».

7. Про обрання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-
капітал», Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «Траст-
капітал».

8. Про затвердження умов контрактів/трудових договорів, які укладати-
муться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капітал», 
Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «Траст-капітал». 

9. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «АКБ 
«Траст-капітал».

основні показники 
фінансово-господарської діяльності банку 

(тис. грн.)

найменування показника 
період 

2014 2013
Усього активів  362 191 475 196
Основні засоби  30 970 31 076
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 12 14
Сумарна дебіторська заборгованість  - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 568 43 648
Нерозподілений прибуток (229) 2 293
Власний капітал 92 480 92 919
Статутний капітал 63 368 53 250
Довгострокові зобов'язання 211 413 322 900
Поточні зобов'язання 58 298 59 377
Чистий прибуток (збиток) (445) 2 293
Середньорічна кількість акцій (шт.) 53 250 53 250
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) 

63 67

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів буде про-
водитись «25» квітня 2015 року з 08:30 години до 08:55 години за 
київським часом, за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, кімна-
та 112. 

Акціонерам, які братимуть участь у річних Загальних зборах акціонерів 
при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, а представни-
кам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене належним чином від-
повідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах акціонерів буде складено станом на 24:00 годину «21» квітня 
2015  року.

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами, 
які будуть розглядатися та затверджуватися на річних Загальних зборах 
акціонерів, в зручний для них час в робочі дні з 09:00 до 17:00 години (обі-
дня перерва з 13:00 до 13:45 години) за адресою: м. Київ, вул. Підвисо-
цького, буд. 7, оф. 17. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів із 
матеріалами та документами - начальник юридичної служби Департамен-
ту безпеки та правового забезпечення ПАТ «АКБ «Траст-капітал» Кіши-
нець Володимир Анатолійович.

ліцензія нБУ № 211 від 03.11.2011 року. довідки за тел. 
(044)  206-33-74.
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Шановний акціонер!

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «вирІв-
СЬКе ХлІБоприймалЬне пІдприЄмСтво» 

(надалі – Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів 
акціонерів (надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 29 квітня 2015 року з 13 годин 00 годин до 
13 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 29 квітня 2015 року 
о  14- 00  годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 41851, Сум-
ська область, Білопільський район , с. Білани, вул. привокзальна 5, 
кімната 1

Місцезнаходження Товариства: Україна, 41851, Сумська область, Біло-
пільський район, с. Білани, вул. Привокзальна 5

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Зборів 23 квітня 2015 року.

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Обрання 
лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря 
Зборів.

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2014 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту (річних фінансових результатів) Товари-
ства за 2014 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 
2014 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
8. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.

13. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
14. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положен-

ня про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про 
виконавчий орган Товариства.

15. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних право-
чинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повнова-

жень директору на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких 
договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товари-
ством таких правочинів. 

16. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо 
яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом од-
ного року з дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення 
граничної сукупної вартості таких правочинів та надання повноважень ди-
ректору на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких догово-
рів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством 
таких правочинів. 

порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: Україна, 41851, Сумська область, Білопільський район, с. Бі-
лани, вул. Привокзальна 5, (каб. № 1) кожного робочого дня з 09.00 до 
12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх про-
ведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами Директор Товариства.

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

найменування показника
період

Звітний 
2014 р.

попередній 
2013 р.

Усього активів 91 336 86 576
Основні засоби 77 230 22 697
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 399 1 772
Сумарна дебіторська заборгованість 18 922 13 473
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток -3 574 -4 386
Власний капітал 6 237 6 234
Статутний капітал 615 615
Довгострокові зобов’язання 2 624 2 728
Поточні зобов’язання 78 101 73 316
Чистий прибуток (збиток) -26 -2 332
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 459 604 2 459 604
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

85 83

для участі в Зборах вам необхідно мати при собі :
-документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
-довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та 

фізичних осіб)
Телефони для довідок : (05443) 9–51–14

наглядова рада

до УваГи аКцІонерІв!
приватне аКцІонерне товариСтво 

«центр СвІтло»
Приватне акціонерне товариство «Центр Світло» повідомляє, що 

25  квітня 2015 року о 10-00 за адресою м. Київ, вул. Боженка 86-Б (при-
міщення № 200, 2-ий поверх) відбудуться чергові загальні збори акціонерів. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових 
Зборах – на 24 годину 21 квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників: 25.04.2015 р. з 9-30 до 10-00 за 
місцем проведення зборів. Для реєстрації на загальних зборах необхідно 
мати при собі: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); пред-
ставникам акціонерам та юридичним особам – доручення, оформлене згідно 
чинного законодавства України та документ, що засвідчує особу.

порядок денний:
1. Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Обран-

ня голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, обрання 
членів лічильної комісії Товариства.

2. Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2014 рік. 

3. Звіт та висновки ревізора за 2014 рік. 
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Ви-

значення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Відкликання членів Наглядової Ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

основні показники фінансово – господарської діяльності ат «центр 
Світло » (тис. грн.) 

Найменування показника Звітний період Попередній період
Усього активів 10249,8 11385,1

Основні засоби 17934,7 17840,1
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 17,2 8,9
Сумарна дебіторська заборгованість 764,5 1552,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 757,8 393,3
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-3493,1 -2053,9

Власний капітал 11106,9 12546,1
Статутний капітал 14600,0 14600,0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 779,5 891,8
Чистий прибуток (збиток) -1439,2 -407,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14600 14600
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 4 3

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів товари-
ства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерів товариства за адресою: 03150, Україна, м.  Київ, 
вул. Боженка, 86-Б.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів Акціонери (їх 
представники) можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства 
(до дати скликання (проведення)) зборів в робочі дні: понеділок-п’ятниця з 
10.00 до 12.00. Довідки за телефоном: (044) 2070698. Посадова особа то-
вариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами –генерального директор Скринський О.В.

Генеральний директор ат «центр Світло»  о.в. Скринський
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Шановний акціонер пат «тдм» !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУ-

БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕРКУРІЙ», 
код за ЄДРПОУ 01553348, місцезнаходження: Україна, 65028, Одеська об-
ласть, м.Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, буд. 3/5 (далі - Товариство), які від-
будуться 23 квітня 2015 року о 13.00 за адресою: м.одеса, вул. Генерала 
цвєтаєва, буд. 3/5, кімната № 1 (приймальна). Реєстрація учасників за-
гальних зборів з 12.00 до 12.50 у день та за місцем проведення загальних 
зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі доку-
мент, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – доку-
мент, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження 
представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинно-
го законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 17 квітня 2015 року. 

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішен-

ня 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 Нагля-
дової 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.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення за-
гальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: м.Одеса, вул. 
Генерала Цвєтаєва, буд. 3/5, кімната № 1 (приймальна). Відповідальний за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор То-
вариства Грінчук Микола Семенович. Довідки за телефоном (048)7229324.
оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСЬКоЇ дІялЬноСтІ 

пІдприЄмСтва (тис. грн.)

найменування показника Звітний 
2014 рік

попередній 
2013 рік

Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
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 сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

488.0
452.7

0
0
0

0.0
-81.7
469.2
30.6

0
18.8
-57.2
17480

0

0.0
8

588.7
493.4

0
0
0

61.4
8.0

550.9
30.6

0
37.8
24.5

17480

0

0.0
10

Генеральний директор товариства

приватне аКцІонерне товариСтво
 «деревІй» ЄдрпоУ 21098301

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 
2015  року об 10-00 годині за адресою: 33018 м. рівне вул. Курчато-
ва.60. 

порядок денний :
1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Затвердження порядку ( регламенту) проведення чергових загаль-

них зборів акціонерів.
4. Звіт правління ПрАТ «Деревій» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014р. 5. Звіт Наглядової ради 
Товариства про роботу за 2014 р.

6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Деревій» про роботу за 2014 р. 
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014р. 8. По-

рядок розподілу прибутку( або покриття збитків) за 2014 р. 9. Переобран-
ня Наглядової ради. 10.Переобрання Ревізійної комісії.

11.Затвердження договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної ко-
місії та особи уповноваженої на їх підписання.

Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у за-
гальних зборах: за станом на 24-00 годину 24.04.2015 р. Реєстрація акціо-
нерів відбудеться 30.04.2015 р. з 8-00 до 9-45годин. Місце проведення 
зборів: м. Рівне вул. Курчатова.60, кімната №1 (актова зала).Для реєстра-
ції акціонеру необхідно мати документ,що посвідчує особу ,представнику 
акціонера- документ,що посвідчує особу та довіреність,оформлену згідно 
з чинним законодавством України. Акціонерам буде надана можливість 
ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів у 
робочі дні з 8-00 до 10-00 , в мережі інтернет на власному сайті за адре-
сою: dereviy.pat.ua Відповідальна особа Шаблевська В.В.

основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(тис.грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 79.4 90,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 63.9 67.4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5.1 13.6
Сумарна дебіторська заборгованість 9.0 6.9
Грошові кошти та їх еквіваленти 1.4  2,7
Власний капітал 74.2 88.8
Статутний капітал 32,6 32,6
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-169.0 -154.4

Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 5.2 1.8
Чистий прибуток (збиток) -14.6  9.4
Вартість чистих активів 74.2  88.8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 130386 130386
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених
 на викуп власних 
акцій

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

5 5

Телефони для довідок (0362) 23-70-39, (0362) 64-41-17, e-mail: 
derevij@ukrpost.ua .Голова правління ПрАТ «Деревій» Шевчук С.В.

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів приватноГо 
аКцІонерноГо товариСтва адмІнІСтратора 
пенСІйниХ фондІв КомпанІЇ З УправлІння аК-
тивами «ЄвропейСЬКІ промиСловІ ІнвеСтицІЇ»

«23» квітня 2015 р. з 11.00 до 12.00 за адресою фактичного розміщен-
ня Товариства: м. Київ, вул. постова, буд. 56 відбудуться річні загальні 
збори акціонерів, реєстрація акціонерів проводиться з 10.30 до 11.00, пере-
лік акціонерів, які мають право на участь у зборах складено станом на 
23.04.2015 р. 

питання порядку денного: 
1. Обрання Лічильної комісії, голови та секретаря Зборів; 2. Затвер-

дження річного звіту Товариства; 3. Розподіл прибутку і збитків Товариства, 
з урахуванням вимог передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»; 
4.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, ви-
конавчого органу, ревізійної комісії та служби внутрішнього аудиту. 

З матеріалами акціонери зможуть ознайомитись на сайті Товариства 
http://evroprominvest.ucoz.com або безпосередньо за адресою фактичного 
розміщення Товариства з 9.00 до 18.00, т.р. (044) 331-71-02.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

найменування показника період
2014р. 2013р.

Усього активів 13813 9318
Нематеріальні активи (первісна вартість) 4 4
Основні засоби (первісна вартість) 6 1
Поточні фінансові інвестиції 13803 9311
Сумарна дебіторська заборгованість 1 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1
Нерозподілений прибуток -13898 -10542
Власний капітал 13798 7018
Статутний капітал 17560 17560
Довгострокові зобов’язання 0 2292
Поточні зобов’язання 15 8
Чистий прибуток (збиток) -3356 2
Сукупний дохід 6780 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 70242004 70242004
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5
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Наглядова рада 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«КраСноармІйСЬКе автопІдприЄмСтво 

«УКрБУд»,
 ідентифікаційний код 01236070, яке знаходиться за адресою: 85300, 
Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Дніпропетровська, буд. 31, 

(надалі Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів 
Товариства (надалі - Збори).

дата та час проведення Зборів: 24 квітня 2015 року о 15 год. 00 хв.
місце проведення Зборів: 85300, Донецька область, м. Красноар-

мійськ, вул. Дніпропетровська, 31
Час початку реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2015 року 

об  14  год. 30 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2015 року  

о 14 год. 50 хв.
дата та час відкриття Зборів: 24 квітня 2015 року о 15 год. 00 хв.
місце реєстрації учасників Зборів: 85300, Донецька область, м.  Крас-

ноармійськ, вул. Дніпропетровська, 31. 
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: 20 квітня 2015 року.
перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
6. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік з 

урахуванням вимог, передбачених законом. 
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2015  рік. 
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішен-
ня.

для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :
 документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника
 довіреність на право участі у Зборах (для представників юри-

дичних та фізичних осіб)
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

найменування показника період
Звітний
2014 р.

попере-
дній

2013 р.
Усього активів 80349 84754
Основні засоби (залишкова вартість) 58445 64270
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3548 6153
Сумарна дебіторська заборгованість 16502 12545
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 16
Нерозподілений прибуток 18695 20022
Власний капітал 65227 66554
Статутний капітал 45088 45088
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 12454 14877
Чистий прибуток (збиток) -1327 9548
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5147016 5147016
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)

685 841

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайо-
митися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 85300, Доне-
цька область, м. Красноармійськ, вул. Дніпропетровська, буд. 31, другий 
поверх, кабінет «Юрисконсульт», у робочі дні с 10 год. до 15 год. в порядку, 
встановленому законодавством, статутом та внутрішніми положеннями То-
вариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, – юрисконсульт Познякова О.С.

Шановні акціонери

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «ІЗт-авто» 

(місцезнаходження: 68001, Одеська область, місто Іллічівськ, вул.  Про-
мислова 5, код за ЄДРПОУ 30258639) (надалі – Товариство) 

Повідомляємо про скликання річних (чергових) загальних зборів акціо-
нерів на 30.04.2015 р. об 11.00 годині за адресою: 68001, одеська об-
ласть, місто Іллічівськ, вул. промислова 7, адміністративний корпус 
пат «ІллІЧІвСЬКЗовнІШтранС», другий поверх, зал засідань. Реє-
страція акціонерів (їх представників) відбудеться 30 квітня 2015 року з 
10.40 до 10.55 за адресою проведення загальних зборів. Для реєстрації 
акціонерам необхідно мати документ (паспорт), що посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодав-
ства України, та документ (паспорт), що посвідчує особу. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 квіт-
ня 2015 р.

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

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ІЗТ-АВТО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів 
ПрАТ  «ІЗТ-АВТО».

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів ПрАТ «ІЗТ-
АВТО».

4. Звіт директора ПрАТ «ІЗТ-АВТО» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ІЗТ-АВТО» про роботу за 2014 рік та 
прий няття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «ІЗТ-АВТО» про перевірку 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсум-
ками перевірки.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 

2014  році. Затвердження розміру дивідендів.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу На-

глядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових догово-

рів (контрактів), укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Ревізійної комісії Товариства.

13. Обрання членів Ревізійної комісії.
Під час підготовки до загальних зборів до дати проведення загальних 

зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами (доку-
ментами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у 
робочі дні з 10:00 до 13:00 за адресою: Одеська область, місто Іллічівськ, 
вул. Промислова 5, адміністративний корпус, бухгалтерія, в день прове-
дення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Ря-
боконь Сергій Михайлович. Довідки за телефоном: (04868) 6-15-62.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат  «ІЗт-авто» (тис.грн.)

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 9233 8723
Основні засоби 5210 4696
Довгострокові фінансові інвестиції 5 5
Запаси 632 1054
Сума дебіторської заборгованості 1047 940
Грошові кошти та їх еквіваленти 223 96
Нерозподілений прибуток(збиток) -503 99
Власний капітал 5889 6968
Статутний капітал 6240 6240
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 3344 2232
Чистий прибуток -602 576
Середньорічна кількість акцій (шт.) 62400 62400
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) 69 78

виконавчий орган прат «ІЗт-авто», 20.03.2015 р.
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «наУКово-
вироБниЧе аКцІонерне товариСтво 

«вндІКомпреСормаШ»
(40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 00220434) 

(надалі  –  Товариство)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться «24» квітня 2015 року о 15 годині 00 хвилин за 
адресою: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, (актовий зал, 2-ий 

поверх адмінбудівлі).
порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
3. Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2014 рік.
4. Про затвердження звіту наглядової ради за 2014 рік.
5. Про затвердження звіту директора за 2014 рік.
6. Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2014 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції. 
8. Про погодження додаткових угод до договорів та договорів, укладе-

них Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль».
9. Про попереднє схвалення вчинення Товариством в період з дати про-

ведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату 
проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 
2016 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків 
вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, гра-
нична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 
грн. (три мільярди грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є:

• одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших бан-
ківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоц-
банк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;

• залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпоте-
ку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в 
т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких 
третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-яким іншим банком;

• зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії догово-
рів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов’язань, зміна 
відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов’язаних з ре-
структуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забез-
печення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо).

10. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень без отриман-
ня додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціоне-
рів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості 
активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гра-
нична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 грн. 
(три мільярди грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які 
будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних чергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних черго-
вих Загальних зборів акціонерів Товариства у 2016 році (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке під-
лягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- затверджувати перелік суб‘єктів оціночної діяльності та оціночну вартість 
майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання 
зобов‘язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладан-
ня (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управ-

ління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів 
Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним не-
залежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товари-
ства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до 
іноземних валют.

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

Найменування показника період 
звітний попередній

Усього активів  175069 169663
Основні засоби  12162 14488
Довгострокові фінансові інвестиції  19818 13753
Запаси 57325 41304
Сумарна дебіторська заборгованість  84527 96917
Грошові кошти та їх еквіваленти 1237 3201
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10530 34844
Власний капітал 21959 16415
Статутний капітал 363 363
Довгострокові зобов`язання 0 37829
Чистий прибуток (збиток) -24314 2088
Поточні зобов’язання 142217 80212
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3625743 3625743
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачена на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 459 488

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах: станом на 24-00 годину «20» квітня 2015 року.

реєстрація учасників річних загальних зборів відбуватиметься: 
«24» квітня 2015 року з 13 години 30 хвилин до 14 години 50 хвилин в акто-
вому залі, 2-ий поверх Адмінбудівлі Товариства за адресою: 40020, м.  Суми, 
проспект Курський, 6. Для реєстрації учасникам мати при собі документ, який 
посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково потрібно мати дові-
реність, оформлену згідно чинного законодавства України.

місце ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з по-
рядком денним: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, в приймальні ди-
ректора, 2-ий поверх Адмінбудівлі Товариства.

порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними 
з порядком денним: ознайомлення відбувається у приміщенні Товариства за 
адресою: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, в приймальні директора Това-
риства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів акціонери, за їх пись-
мовим запитом, можуть особисто або через представників, повноваження яких 
належним чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення 
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з  
09-00 години до 17-00 години (а в день проведення загальних зборів акціонерів 
без подання письмового запиту – також у місці їх проведення) шляхом ознайом-
лення з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складе-
ні в паперовій формі в приймальні директора Товариства. У письмовому запиті 
акціонера обов’язково зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові акціонера, 
кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного 
облікового реєстру). Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – директор Товариства (Сорока Валерій Іванович).

Довідка за телефоном: (0542) 674-156.
наглядова рада Товариства

ПрАТ «Скадовськпобутсервіс» скликає загальні збори акціонерів 
21.04.2015 р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, 
вул. Чапаєва, 121, з таким порядком денним:

1. Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2014 р.
2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і роз-

поділу прибутку за 2014 р.
4. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися протягом року.
Реєстрація учасників зборів 21.04.15 з 09.20 до 9.50 за зазначеною 

адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів 
– паспорт та довіреність. основні показники фінансово-
господарської діяльності підприємства за 2014 р. (тис.грн.) 

найменування показника Звітний 
період

попередній 
період

Усього активів 276,6 314,1

Основні засоби 300,5 321,2
Запаси 241,9 239,4
Сумарна дебіторська 
заборгованість

41,5 20,2

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

7,4 10,2

Нерозподілений прибуток 33,3 30,4
Власний капітал 0 0
Статутний капітал 283,9 283,9
Поточні зобов’язання 7,4 7,2
Чистий прибуток (збиток) 0 0
Середньорічна кількість акцій 
(шт.)

28392 28392

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

7 8

прат «СКадовСЬКпоБУтСервІС»
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повІдомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СпецГідроенергомонтаж» (код ЄДРПОУ – 32814705), 
(надалі – Товариство) місцезнаходження якого: 69006, м. Запоріжжя, 
пл.  Леніна, 1а, повідомляє про проведення чергових (річних) Загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2015 р. о 10.00 за адресою: 
м.  Запоріжжя, пл. леніна, 1а, в приміщенні офісу, в кабінеті технічно-
го директора. 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитися 
27 квітня 2015 р. з 9.00 до 9.30 в приміщенні офісу за адресою: м. Запо-
ріжжя, пл. Леніна, 1а. 

Реєстрація буде проводитися на підставі зведеного облікового реєстру 
власників цінних паперів ПрАТ «Спецгідроенергомонтаж», складеного 
ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 21 квітня 2015 року.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Дирекції за 2014 рік.
4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 

року.
7. Порядок нарахування та виплати дивідендів у 2015 році за підсумка-

ми роботи Товариства у 2014 році.
Для реєстрації акціонер або його представник повинен мати документ, 

що посвідчує його особу та повноваження на участь у Загальних зборах. 
З матеріалами до питань порядку денного зборів можливо ознайомитися 
у технічного директора Товариства Тимощука Ігоря Андрійовича. 

За інформацією звертатися за адресою Товариства або по телефо-
нам: 2203224, 2203234.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.):
назва показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 4706,4 4730,4
Основні засоби 136,4 207,9
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 1485,9 1316,4
Сумарна дебіторська заборгованість 2293,1 2178,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 785,8 1022,7
Нерозподілений прибуток 3032,4 2766,3
Власний капітал 3292,4 3026,3
Статутний капітал 260,0 260,0
Довгострокові зобов’язання -- --
Поточні зобов’язання 1414,0 1704,1
Чистий прибуток (збиток) 2766,1 2502,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 520 520
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

48 46

дирекція прат «Спецгідроенергомонтаж»

Шановний акціонере

прат «КиЇвмаШпоСтаЧЗБУт»!
Приватне акціонерне товариство «Київмашпостачзбут», м. Київ, вул.  Пе-

тра Сагайдачного, 23/4 повідомляє про проведення річних загальних зборів 
24 квітня 2015 року о 16.00, м. Київ, вул. п.Сагайдачного, 23/4.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 15:30 до 15:50, 24.04.2015 року за місцем проведення зборів. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 20.04.2015 р.

перелік питань, що виносяться на голосування: 
1. Обрання Голови та Секретаря зборів.
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Звіт Правління Товариства за 2014 рік. 
4. Звіт Наглядової Ради за 2014 рік.
5. Звіт Ревізора за 2014 рік.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2014 рік (річного звіту та балансу).
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства 

за 2014 рік.
8. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання Наглядо-

вої ради на новий термін.
9. Про припинення повноважень Виконавчого органу та обрання Ви-

конавчого органу на новий термін.
10. Про припинення повноважень Ревізора та обрання Ревізора на но-

вий термін.
11. Затвердження рішень органів управління.
Для реєстрації учасників Загальних зборів необхідно мати: акціоне-

рам  – паспорт або інший документ, який посвідчує особу, представни-
кам  – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відпо-
відно до вимог чинного законодавства.

Бажаючим ознайомитися з документами щодо питань порядку денного 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, прохання звертатися в ро-
бочі дні за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 23/4, 2 поверх, кім. 24 
або за тел. (044) 408-0835.

основні показники фінансово-господарської діяльності товари-
ства:

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2898 2898
Основні засоби 425 216
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 18 24
Сумарна дебіторська заборгованість 676 599
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 175
Нерозподілений прибуток -435 -273
Власний капітал 2566 2566
Статутний капітал 2612 2612
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 494 332
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-0.62029 0.0689

Середньорічна кількість акцій (шт.) 261 168 261 168
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) 15 16

правління прат «КмпЗ»

приватне аКцІонерне товариСтво «моБІлЬне 
СпецІалІЗоване БмУ № 87 «антиСептиК» повідомляє 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (код 
ЄДРПОУ 01264540, адреса місцезнаходження: 04074 м. Київ, вул. Резерв-
на,  29), які відбудуться «07» квітня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. ре-
зервна, 29, ІІ поверх адміністративного корпусу, кімната переговорів.

Реєстрація акціонерів відбудеться з 14.00 до 15.00 за місцем проведен-
ня Зборів у день проведення Зборів. Початок Зборів о 16.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах  – на 24 годину 03 квітня 2014 року.

порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування):
1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-

онерів Товариства з повноваженнями, що закінчуються після закінчення 
роботи Зборів.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

3. Прийняття рішення про відкликання (припинення повноважень) Реві-
зора товариства.

4. Прийняття рішення про відкликання (припинення повноважень) Гене-
рального директора Товариства.

5. Обрання Генерального директора Товариства.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення Зборів 

звертатись за місцезнаходженням Товариства: 04074 м. Київ, вул. Резерв-
на, 29, або за тел. /044/ 501-90-82. 

Ознайомлення з проектами документів, пов’язаних з порядком денним 
зборів, відбувається за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з поне-
ділка по п’ятницю) з 10.00 до 17.00 у відповідальної особи – Чорного Олега 
Аркадійовича в кімнаті переговорів (ІІ поверх адміністративного корпусу), та 
в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів). 

Для ознайомлення з проектами документів, пов’язаними з порядком денним 
Зборів, та для участі у Зборах акціонери повинні мати документи, що підтвер-
джують їх особу, представники акціонерів повинні мати також доручення (дові-
реність), що підтверджує їх повноваження на право представляти інтереси акці-
онера, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства. 

Акціонер, який на день подання вимоги про скликання позачергових загаль-
них зборів сукупно є власником 99,5303 відсотків простих акцій товариства

_________________ о.Г. остапенко
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Шановний акціонере!
приватне акціонерне товариство «пересувна механізована ко-

лона - 508», код за ЄдрпоУ 01354289 (надалі - Товариство), повідо-
мляє Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться « 23 » квітня 2015р. о 15 год. 00 хв. за адресою: Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. привокзальна, 76 - а у кімнаті № 1, 
3  – й поверх.

порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних збо-

рів, а саме: обрання робочих органів річних Загальних зборів Товари-
ства (лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів).

2. Звіт Голови правління про результати діяльності Товариства за 
2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 
рік.

4. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2014 рік. 
7. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством протягом одного року та надання 
повноважень на укладення таких угод. 

основні показники фінансово – господарської діяльності 
прат  «пмК - 508» (тис. грн.) 

найменування показника період
Звітній
2014 рік

попере-
дній

2013 рік
Всього активів 9761 8180
Основні засоби 3361 2090
Довгострокові фінансові інвестиції 5 5

Запаси 5365 4407
Сумарна дебіторська заборгованість 540 1383
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 94
Нерозподілений прибуток 810 779
Власний капітал 1516 1483
Статутний капітал 596 596
Довгострокові зобов’язання 576 0
Поточні зобов’язання 7669 6697
Чистий прибуток (збиток) 33 29
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2384000 2384000
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) 82 77

Реєстрація акціонерів відбудеться з 14 год. 15 хв. до 14 год. 45 хв., 
на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, 
складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення 
Зборів 17.04.2015р.

Для реєстрації та участі у зборах при собі мати:
- для фізичної особи - паспорт або документ, що посвідчує особу; 
- для уповноважених представників акціонерів – паспорт або доку-

мент, що посвідчує особу та довіреність на передачу їм права участі у 
Загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодав-
ством України.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися за 
місцезнаходженням Товариства: Київська обл., м. Бориспіль, вул. При-
вокзальна, 76 – А у кімнаті №1, 3 – й поверх. Особа, відповідальна за 
ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку ден-
ного скликаних Загальних зборів – Коваль Інна Миколаївна, головний 
бухгалтер, телефон для довідок: (04595) 7-14-40.

Голова правління  в.І. Крилач

приватне аКцІонерне товариСтво 
«переСУвна меХанІЗована Колона - 508»

приватне аКцІонерне товариСтво
«КиЇвСЬКий Завод БеЗалКоГолЬниХ 

напоЇв «роСинКа»
Україна, 03057, м. Київ, вул. ежена потьє, 6

Код ЄдрпоУ 00382496
повідомляє

про скликання річних Загальних зборів (надалі – збори) акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних 
напоїв «Росинка» (надалі – Товариство), які відбудуться 28 квітня 2015 
року за адресою: Україна, м. Київ, вул. ежена потьє, 6 кімната (зал) 
№  306

Час проведення Зборів – о 12 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів 
відбудеться з 11.20 до 11.50 в той же день за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – на 24 годину 22 квітня 2015 року

порядок денний : 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень
2. Обрання секретаря Зборів та затвердження регламенту проведен-

ня Зборів
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про ре-

зультати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2014 рік
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-

ства за 2014 рік та затвердження висновку Ревізора
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік
8. Затвердження фінансового плану роботи Товариства за 2015 рік
9. Погодження змін умов кредитного договору № 12-В/13/182/КЛ-КБ 

від 19 квітня 2013 року
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного можуть бути надіслані на 

адресу Правління Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20  днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства – не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не 
пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвід-
чує їх особу, а представники - документ, що посвідчує їх особу, і довіре-
ність.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами та проектами рішень, 
що будуть розглядатись на Зборах за окремим запитом на адресу Това-
риства: Україна, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє 6, Приватне акціонерне 
товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» у кімнаті 
№ 411 за місцезнаходженням Товариства з 9-00 до 17-00 кожного робо-
чого дня та під час проведення загальних зборів акціонерів. Відповідаль-
на особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – началь-
ник юридичного відділу Голубенко О.В.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)*

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  205655  208437
Основні засоби  114246  111440
Довгострокові фінансові інвестиції  5703  5703
Запаси  22446  22688
Сумарна дебіторська заборгованість  51248  55186
Грошові кошти та їх еквіваленти  227  1227
Нерозподілений прибуток  (147740) (4167)
Власний капітал  (81675)  61898
Статутний капітал  21074  21074
Довгострокові зобов'язання  189499  101386
Поточні зобов'язання  97831  45153
Чистий прибуток (збиток)  (143573)  8584
Середньорічна кількість акцій (шт.)  2107423800  2107423800
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

 448  488

Голова правління прат «КЗБн «росинка»  а.а. нархов
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМ-

СТВО «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 01034, м.Київ-34, вул. Володимирська, 23-б.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМ-

СТВО «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД» (надалі ПАТ «ВП «УКРАГРОЖИТЛО-
ПОБУТБУД», або Товариство) повідомляє Вас, що 28 квітня 2015 року о 
09.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. алма-атинська, 2/1, літе-
ра Б, поверх 1, кімната 1 (приміщення кафе «ласна»), відбудуться за-
гальні збори акціонерів товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 28 квітня 2015 року з 08.30 год. до 08.55 год. за адресою: Укра-
їна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1, літера Б, поверх 1, кімната 1 (примі-
щення кафе «Ласна»).

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. 22 квітня 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 квітня 2015 року (включно) з понеділка по 
п’ятницю з 10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00  год.) 
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, літера Б, поверх 1, кімна-
та 1 (приміщення кафе «Ласна»), тел./ф. (044) 296-44-79, ВАТ «Київська 
фабрика технічних паперів». 

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – 
Директор ПАТ «ВП «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД» О.В. Слюсарчук. 
28 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
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. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-

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

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

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результа-
ти перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста-

туту в новій редакції.
13. Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяль-

ність органів управління та контролю Товариства.
14. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних 

правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких 
значних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності
пат «вп «УКраГроЖитлопоБУтБУд» (тис. грн.)

найменування показника 2013 рік 2014 рік
Усього активів 6190 6041
Основні засоби 3767 3462
Довгострокові фінансові інвестиції 1992 1992
Запаси 31 27
Сумарна дебіторська заборгованість 1223 2731
Грошові кошти та їх еквіваленти 
Нерозподілений прибуток (3717) (3939)
Власний капітал (2293) (2515)
Статутний капітал 1301 1301
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 8483 8556
Чистий прибуток (збиток) 182 (222)
Середньорічна кількість акцій(шт.) 5202667 5202667
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду(шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб) 

8 8

Примітка:
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу 

VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитар-
ну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, 
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 ра-
хунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набран-
ня чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (дата 
набрання чинності законом – 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітен-
том депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в 
цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому 
прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на 
участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму 
та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною 
установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою 
протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів 
з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цін-
них паперах.

Телефон для довідок: (044) 528-58-52 
пат «вп «УКраГроЖитлопоБУтБУд»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«вироБниЧе пІдприЄмСтво «УКраГроЖитлопоБУтБУд»

повідомлення 
про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «СУмБУд»

Ідентифікаційний код за ЄдрпоУ емітента: 14017843
місцезнаходження емітента: 40000, м. Суми, вул. Петропавлів-

ська,86
телефон/факс (0542) 65-53-70
електронна поштова адреса : info@sumbud.sumy.ua
вид особливої діяльності: відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

текст повідомлення
Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове по-

відомлення про проведення загальних зборів станом на 13.03.2015 р., на-
даного ПАТ «Національний депозитарій України» та отриманого емітентом 
19.03.2015 р. сталися наступні зміни:

У переліку відсутня «фізична особа» якій належали 237167 акцій, 
що становить 16,9405% голосуючих акцій (була частка 16,9405% стала 
0%)

У переліку наявна нова «фізична особа» якій належать 237167 акцій, 
що становить 16,9405% голосуючих акцій (була частка 0% стала 
16,9405%)

Голова правління  о.Б.Бритов
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до УваГи аКцІонерІв
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«аКцІонерний КомерцІйний промиСлово-
ІнвеСтицІйний БанК»

(код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Шевченка, 12)
В доповнення до опублікованого в бюлетені «Відомості національної комі-

сії з цінних паперів та фондового ринку» від 20.03.2015 року № 54 повідо-
млення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний 
банк», які відбудуться 23 квітня 2015 року, розкриваємо інформацію про осно-
вні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Промінвестбанк». 

основні показники діяльності пат «промінвестбанк» (тис.грн.)
найменування показника період

Звітний попередній
Усього активів 52 656 224 39 734 400
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 057 429 2 170 566
Кошти в інших банках 1 639 341 1 492 864
Кредити та заборгованість клієнтів 38 500 679 28 395 900
Усього зобов’язань 46 580 682 34 357 256
Кошти банків 27 022 065 16 376 358
Кошти клієнтів 13 682 619 13 897 924
Усього власного капіталу 6 075 542 5 377 144
Статутний капітал 8 212 007 8 199 297
Чистий прибуток / (збиток) (3 453 846) (2 568 077)
Чистий прибуток / (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

(4,21) (4,35)

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

(4,21) (4,35)

пат «промінвестбанк»

повІдомлення про проведення рІЧниХ 
ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв пУБлІЧноГо аКцІонер-

ноГо товариСтва «дІвІ БанК»
Повне найменування та місцезнаходження товариства: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК» (Банк), 04070, 

м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А).
Шановний акціонер, 
Спостережна Рада ПАТ «ДІВІ БАНК» повідомляє Вам про скликання річ-

них Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДІВІ БАНК», які відбудуться «24»  квіт-
ня 2015 року об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/набережно-
Хрещатицька, 13/5 (літ. а), 2-ий поверх, в приміщенні Банку. 

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися 
за місцем проведення зборів з 10.15 год. до 10.45 год. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: станом на 24 годину «20» квітня 2015 року.

порядоК денний:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку. 
2. Про обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів 

Банку
3. Про затвердження річної фінансової звітності Банку за 2014 рік.
4. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку про 

діяльність Банку за 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2014 рік.
6. Звіт Правління Банку за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами 

його розгляду. 
7. Звіт Спостережної Ради Банку за 2014 рік. Прийняття рішення за ре-

зультатами його розгляду.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «ДІВІ БАНК» шляхом викла-

дення його у новій редакції. 
9. Про внесення змін до Положення про Загальні збори ПАТ «ДІВІ БАНК».
10. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду ПАТ «ДІВІ 

БАНК».
11. Про внесення змін до Положення про Правління ПАТ «ДІВІ БАНК». 
12. Про припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.
13. Про обрання Голови та членів Спостережної ради Банку.
14. Про затвердження умов договорів (контрактів) з Головою та члена-

ми Спостережної ради Банку та обрання особи, уповноваженої на підпи-
сання договорів з Головою та членами Спостережної ради Банку.

15. Про розгляд питання щодо збільшення статутного капіталу Банку 
шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків.
основні показники фінансово-господарської діяльності Банку (тис. 

грн.)*

Найменування показника
період

звітний, станом 
на 01.01.2015

попередній, станом 
на 01.01.2014

Усього активів 1 792 601 5 987 964

Основні засоби 6 956 12 682
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 283 496
Сумарна дебіторська заборгованість 92 1 663
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 383 475 428
Нерозподілений прибуток 31 637 4 461
Власний капітал 566 356 623 302
Статутний капітал 590 000 590 000
Довгострокові зобов'язання 682 121 326 488
Поточні зобов'язання 545 239 5 038 173
Чистий прибуток (збиток) (56 946) 28 606
Середньорічна кількість акцій (шт.) 590 000 000 590 000 000
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)

53 75

* Застереження: зазначена вище інформація наведена, виходячи з по-
передніх даних про основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ДІВІ БАНК» і може бути скоригована за наслідками проведення неза-
лежного аудиту фінансової звітності за 2014 рік. Звертаємо увагу на мож-
ливу невідповідність зазначеної вище інформації остаточним показникам, 
які будуть визначені після оприлюднення цього повідомлення та в подаль-
шому оприлюднені згідно чинного законодавства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
ідентифікує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства, та документ, що ідентифікує особу. 

Довідки за телефоном: +38 (044) 393-73-25 
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/
Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А), 2-ий поверх, в приміщенні Банку у 
робочі дні, в робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у 
місці їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-
Хрещатицька, 13/5 (літ. А), 2-ий поверх, в приміщенні Банку в час з 
10.00  год. до 11.00 год. 

Посадова особа ПАТ «ДІВІ БАНК», відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: Долуда Ігор Іванович, Заступник Голови 
Правління - Начальник Юридичного управління ПАТ «ДІВІ БАНК». Озна-
йомлення здійснюватиметься співробітником Юридичного управління Мак-
симюком Романом Васильовичем. Після закриття загальних зборів підсум-
ки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів 
шляхом їх розміщення у розділі «Про банк/Публічна інформація/Інформа-
ція для акціонерів» на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет.

З повагою, 
Спостережна рада пат «дІвІ БанК» 
Затверджено Спостережною Радою ПАТ «ДІВІ БАНК»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «СеменIвСЬКий райаГротеХ-
СервIС»; код ЄДРПОУ 03766180; Місцезнаходження 15400, Чернігів-
ська обл., м. Семенiвка, вул. Польова, 1; Міжміський код, телефон та факс 
(04659) 2-15-33; Електронна поштова адреса semenivkarats@ukr.net; 
Адреса сторінки в Інтернет, яка використовується для розкриття інформа-
ції http://03766180.at.ua

Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить 10% і більше голосуючих акцій

II. текст 
17.03.15 Товариством від депозитарію отримано перелiк акцiонерiв, 

яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загаль-
них зборiв станом на 05.03.15, вiдповiдно до якого вiдбулася змiна 
власникiв акцiй, яким належить більше 10% голосуючих акцiй, а саме 
розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» зменшився з 44,1546% до 0%, 
іншої «фiзичної особи» збiльшився з 0 % до 44,1546%. Дата облiку 
невiдома.

III. підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством. 

директор Iваненко м.м., 18.03.15 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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повідомлення акціонерам товариства 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

пат Завод «КиЇвпродмаШ» 
(код ЄдрпоУ 14308533)

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства ЗАВОД «КИЇВ-
ПРОДМАШ» (далі за текстом – «Товариство») повідомляє акціонерів Това-
риства про проведення річних Загальних зборів акціонерів пат За-
вод «КиЇвпродмаШ», що відбудуться 24 квітня 2015 року в м. Києві 
о 14:00 годині за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: 
м.  Київ,вул. автозаводська, буд. 18, літера Б, кімната № 1.

на голосування у річних
 Загальних зборах акціонерів товариства, згідно з порядком денним, 
затвердженим наглядовою радою товариства, виносяться наступні 

питання:
1. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства за 2014 рік. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізо-
ра Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2014 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результата-

ми діяльності Товариства у 2014 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та додат-

кових угод до них, які можуть бути укладені Товариством в ході його поточ-
ної господарської діяльності протягом одного календарного року з дня про-
ведення річних загальних зборів Товариства, в тому числі у відносинах 
Товариства з ПАТ «ПУМБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
14282829).

Реєстрація акціонерів та їх представників на річних Загальних зборів 
акціонерів буде здійснюватись 24 квітня 2015 року з 13:00 до 13:45 за міс-
цем проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі 
паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах із зазначенням кількості акцій, що 

належать довірителю та право голосу за якими доручається, засвідчену 
відповідно до вимог чинного законодавства. 

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами стосовно 
питань порядку денного у робочі дні з 9.00 до 18.00 год. безпосередньо за 
місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18; Осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Директор ПАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» Галкін Андрій Семенович. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
Товариства буде складено на 24 годину 20 квітня 2015 року. 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 
+380444688856.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)

найменування показника
період

Звітний 
2014

попередній 
2013

Усього активів  21139  26038
Основні засоби  19725  20535
Довгострокові фінансові інвестиції  0  3000
Запаси  1  1460
Сумарна дебіторська заборгованість  1026  812
Грошові кошти та їх еквіваленти  171  45
Власний капітал  13493  19120
Нерозподілений прибуток  8896  14523
Статутний капітал  4597  4597
Довгострокові зобов'язання  0  0
Поточні зобов'язання  7646  6918
Чистий прибуток (збиток)  -5627  -2978
Середньорічна кількість акцій (шт.)  18387231  18387231
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)

 16 33 

Голова наглядової ради
пат Завод «КиЇвпродмаШ» 
в особі директора тов «арамБолЬ»  н.І. цурканова

 Шановний акціонер!
ПАТ «Полтавський машинобудівний завод» повідомляє про прове-

дення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 
2015 р. о  14-00 годині 

за адресою: 36007 м. полтава вул. м. Бірюзова, 27 (зала засі-
дань).

Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 24 квітня 2015 р. 
з 13-00 год. до 13-55 год.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 20 квітня 2015р.

порядок денний 
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 

та обрання лічильної комісії.
2. Звіт правління про виконання основних напрямків діяльності То-

вариства у 2014 році та їх визначення на 2015 рік. Прийняття рішень 
за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії про виконану роботу протягом 2014 року та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами розгля-
ду висновків аудиторської фірми.

6. Про розподіл прибутку за 2014 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради та обрання Наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно - правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради. Встанов-
лення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
основні показники фінансово-господарської діяльності товари-

ства (тис. грн.)

найменування показників період
Звітний попередній

Усього активів 83875 93976

Основні засоби 31028 32172
Довгострокові фінансові інвестиції 6094 6094
Запаси 10917 11648
Сумарна дебіторська 
заборгованість

4815 3651

Грошові кошти та їх еквіваленти 961 342
Нерозподілений прибуток 711 1022
Власний капітал 26320 28097
Статутний капітал 567 567
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 56839 65065
Чистий прибуток (збиток) 119 53
Середньорічна кількість акцій 
(тис. шт.)

2268 2268

Кількість власних акцій, випущених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних 
акцій

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду

265 274

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним за-
гальних зборів акціонерів можна у робочі дні за адресою м. Полтава 
вул. М. Бірюзова, 27 з 9-30 до 16-00 год., перерва з 12-00 до 
13- 00  год.

Відповідальна особа – Ясниська О.О. Довідки за телефоном 
(0532)  56-79-59.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам та їх пред-
ставникам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), 
представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно 
вимог чинного законодавства України.

Довідка за телефоном (0532) 66-96-54; 66-77-44.
правління

пат «полтавСЬКий маШиноБУдІвний Завод»
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Шановний акціонер!

ЗаКрите аКцІонерне товариСтво 
«БолГрадтранС»

код за ЄДРПОУ 03115086, місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами: 68702 Одеська обл., м. Болград, вул. Жовтнева, 81 повідо-
мляє про проведення загальних зборів акціонерів, які призначені на 
27  квітня 2015 року о 10.00. за місцезнаходженням товариства: 68702 
одеська обл., м. Болград, вул. Жовтнева, 81 (приміщення адмінкорпу-
су, актова зала).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 9.00 до 9.45 відповідно до переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом 
на 24.00 21 квітня 2015 р. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що 
посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціоне-
рів додатково мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законо-
давства України.

перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту збо-
рів

2.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 
їх повноважень.

3.Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

4. Розгляд звіту правління стосовно фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
правління.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. 

6. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) товариства за 

2014 рік.
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства.
9. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до статуту шля-

хом викладення його в новій редакції.
10. Прийняття рішення про затвердження положень про наглядову раду, 

ревізійну комісію, виконавчий орган, загальні збори. 

11. Прийняття рішення про списання транспортних засобів та майна, 
яке технічно та морально застаріле. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: 
68702 Одеська обл., м. Болград, вул. Жовтнева, 81, кабінет бухгалтерії 
у вівторок, середу та п»ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення 
зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний 
бухгалтер Романюк Олена Олександрівна. Письмові пропозиції щодо 
порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати прове-
дення зборів.

тел. (04846) 43761, 41162  наглядова рада 

основні показники 
фінансово –господарської діяльності 

Зат  «БолГрадтранС» (тис. грн..)

 найменування показника  період
 2013 рік  2014

Усього активів 1144 1115
Основні засоби 552 414
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 28 14
Сумарна дебіторська заборгованість 102 45
Грошові кошти та їх еквіваленти 143 372
Нерозподілений прибуток (збиток) (482) (606 )
Власний капітал 263 139
Статутний капітал 109 109
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 881 976
Чистий прибуток (збиток) 20 (124)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 438180 438180
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

85 80

повІдомлення
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

приватне акціонерне товариство «меХанІЗатор», код за ЄД-
РПОУ 01351532, місце знаходження: 14001 м. Чернігів, вул.Щорса, буд. 
67, повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів акціо-
нерів, які відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства відбудуть-
ся 28 квітня 2015 року о 16.00 за місцезнаходженням Товариства: 
14001, Україна, м.  Чернігів, вул. Щорса, 67 (приміщення адміністра-
тивного корпусу, 2-й поверх) 

Реєстрація акціонерів Товариства або їх представників (за доручен-
ням) відбудеться за місцезнаходженням Товариства в день проведення 
загальних зборів з 15.15 по 15.45години. Для реєстрації акціонерам не-
обхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - 
належним чином оформлене доручення та документ, що посвідчує осо-
бу. Довідки за телефонами: (0462) 672-162, 672-149. 

Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах складено 
на 19 березня 2015 року. Ознайомитись з документами, пов’язаними із по-
рядком денним за адресою: 14001, Україна, м. Чернігів, вул. Щорса, 67 , 
2-й поверх, з 08.00 до 17.00 у робочі дні

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, 
а саме 22 квітня 2015 року.

Повідомлення опубліковано у ДП ІВЦ «Відомості НК ЦПФР» № ___ 
від 

порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії загальних зборів. 

Затвердження процедури та регламенту зборів.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансо-

во – господарської діяльності за 2014рік, основні напрямки діяльності 
Товариства у 2015 році.

3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фі-
нансово – господарської діяльності Товариства у 2014році, та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році. 
7. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє 

схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством про-
тягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повнова-
жень виконавчому органу Товариства на укладення значних правочинів 
на підставі рішення Наглядової Ради.

основні показники фінансово – господарської діяльності
прат «механізатор»

найменування показника період
2014р 2013р

Усього активів 1068,8 1002,4
Основні засоби (залишкова вартість) 340,5 496,7
Запаси 437,5 344,1
Сумарна дебіторська заборгованість 134,6 96,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 102,3 27,5
Нерозподілений прибуток -182,5 -358,8
Власний капітал 884,7 745,5
Статутний капітал 476,4 476,4
Довгострокові зобов’язання 0,0 93,0
Поточні зобов’язання 122,2 106,9
Чистий прибуток (збиток) 139,2 90,1
Середньорічна кількість акції (шт.) 1905720 1905720
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) 

13 12

Генеральний директор товариства «механізатор» С.С. Горба-
ченко

приватне аКцІонерне товариСтво 
«меХанІЗатор»
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «видУБиЧІ» 
(код за ЄДРПОУ 00132829)

(місцезнаходження товариства: 
01013, м. Київ, вул. Промислова, 2) повідомляє, 

що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2015 року о 
12 годині за адресою: 01013, м. Київ, вул. промислова, 2, кабінет  Го-

лови комісії з припинення.
порядоК денний

(перелік питань, що виносяться на голосування)
чергових Загальних зборів акціонерів пат «видубичі»

1. Звіт Голови комісії з припинення про фінансово-господарську діяль-
ність Товариства за 2014 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Доповідь Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річних результатів діяльності та фінансової звітності 

Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
6. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводи-

тись в день проведення зборів з 11.00 до 12.00 за місцем проведення За-
гальних зборів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам необхідно мати при собі 
документи, що посвідчують особу. Представникам акціонерів додатково 
необхідно мати доручення, оформлене відповідно до вимог чинного за-
конодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових зборах акціонерів, буде складений за станом на 21 квітня 
2015  року. 

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
ням Товариства (01013, м. Київ, вул. Промислова, 2, кабінет Голови комісії 
з припинення) у робочі дні та у робочий час. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Голо-
ва комісії з припинення Шарко А. В.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.) 

найменування показника
період

звітний
(2014 р.)

попередній
(2013 р.)

Усього активів  1281 1409
Основні засоби  2950 2944
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 6 4
Сумарна дебіторська заборгованість  117 208
Грошові кошти та їх еквіваленти 133 14
Нерозподілений прибуток 624 695
Власний капітал 179 179
Статутний капітал 19 19
Довгострокові зобов`язання - 5
Поточні зобов'язання 459 511
Чистий прибуток (збиток) (71) (580)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18009 18009
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 15

Довідки за телефоном /044/2861790
Голова комісії з припинення  а. в. Шарко
пат «видубичі»

Шановний акціонер!
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «аСКолЬд»

Код за ЄдрпоУ 14316089
Місцезнаходження : 08300,м.Бориспіль,Київська область, вул. Польова ,26

Повідомляє,
Що чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Аскольд» відбудуться 

27  березня 2015року о 14-00 годині за адресою : м.Бориспіль, Київ-
ська область, вул. польова, буд. 26 у приміщення актового залу.

порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань регламенту проведення загальних збо-

рів.Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її по-
вноважень та обрання пенсонального складу.

2. Затвердження Звіту правління Товариства за підсумками роботи у 
2014 році.

Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р.
3. Затвердження акту наглядової ради за підсумками роботи за 2014 рік.
4. Затвердження результатів господарської діяльності Товариства за 

2014р.-фінансової звітності за 2014р.
5. Розподіл прибутку за 2014р., затвердження розміру дивідентів, при-

йняття рішення про термін та порядок їх виплати та порядку розподілу 
прибутку за 2014р.

6. Про попереднє схвалення договорів та правочинів Товариства, що мо-
жуть укладатися( вчинятися) в процесі господарської діяльності у 2015 році.

основні показники фінансово-господарської
діяльності товариства за 2014рік. 

найменування показників період
 Звітний попередній 
2014р. 2013р.

Усього активів 4976,3 4975,9
Основні засоби 4974,1 4974,1 
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,2 1,2
Нерозподілений прибуток -1637,7 -1555,0
Статутний капітал  24,3 24,3
Поточні зобов»язання  628,9  545,8
Чистий прибуток  - 82,7  -110,6
Середньорічна кількість акцій(шт.) 97270  97270
Чисельність працівників на кінець року (осіб) 3 6 

З документами та іншими матеріалами , необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тись особисто за адресою: ПАТ «Аскольд», вул. Польова ,26 ,м.Бориспіль, Ки-
ївська область,08300 в приміщенні актового залу в робочі дні з 9,00 до 11,00

Довідки за тел. 0459551990.
Право на участь у річних загальних зборах акціонерів мають акціонери, 

включені до переліку акціонерів, складеному у порядку, встановленому законо-
давством про депозитарну систему України . за станом на 23 березня 2015р.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 13,00 до 13,50 за місцем 
проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні 
мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу , для упо-
вноважених осіб-паспорт або інший документ ,що посвідчує особу та до-
ручення  , оформлене згідно чинного законодавства.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Ющенко Л.М.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів будуть при-
йматись не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціо-
нерів Товариства за адресою: вул. Польова,26,м.Бориспіль. Київська обл. 
08300.

Довідки за тел. 0459551990.
наглядова рада.

Шановний акціонер!

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«нІЖинСЬКий ЖирКомБІнат»

повідомляє про зміни в порядку денному річних загальних зборів акціо-
нерів, що відбудуться 10 квітня 2015 р. об 11-00 за адресою: м. ніжин, 
вул. прилуцька, 2, пат «ніжинський жиркомбінат», а саме порядок ден-
ний доповнено наступними пунктами 10 та 11:

10. Звільнення членів Наглядової ради ПАТ «Ніжинський жиркомбі-
нат».

11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Ніжинський жиркомбі-
нат».

порядок денний з урахуванням змін:
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ  «Ні-

жинський жиркомбінат».
2. Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» 

за 2014 рік.
3. Затвердження звіту Правління ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» за 

2014 рік.

4. Затвердження фінансової звітності ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» 
за 2014 рік.

5. Затвердження напрямків діяльності ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» 
на 2015 рік.

6. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» за 
2014  рік.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться 
ПАТ  «Ніжинський жиркомбінат».

8. Внесення змін до статуту шляхом викладення його у новій редакції.
9. Внесення змін до Положення про виконавчий орган ПАТ «Ніжинський 

жиркомбінат» шляхом викладення його у новій редакції.
10. Звільнення членів Наглядової ради ПАТ «Ніжинський жиркомбі-

нат».
11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Ніжинський жиркомбінат».
Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 10-00 до 10-45.
Перелік осіб, що підлягають запрошенню на Загальні збори акціонерів 

ПАТ «Ніжинський жиркомбінат», складатиметься на 07 березня 2015 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова правління пасулька С.м., 17.03.2015 р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ: 00130760
3. Місцезнаходження: 58000, м. Чернiвцi, Прутська, 23-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0372)524-245; (0372)584-920, 

(0372)584-996
5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.cv.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.oblenergo.cv.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Прото-

кол вiд 18.03.2015 року) про припинення повноваження дiючого Правлiння 
ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» у повному складi, а саме: припинено повно-
важення Голови Правлiння - Шекети Олексiя Михайловича, у зв'язку iз 
закiнченням строку повноважень 20.03.2015 року. Керуючись ст. 37 
Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних да-
них» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про роз-
криття iнформацiї щодо даних паспорта. Посадова особа не має непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини. Термiн перебування на 
посадi з 20.03.2012 року по дату прийняття вiдповiдного рiшення. Частка 
статутного капiталу емiтента, якою володiє - 0%.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Про-
токол вiд 18.03.2015 року) про припинення повноваження дiючого 
Правлiння ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» у повному складi, а саме: при-
пинено повноваження члена Правлiння -директора виконавчого - Лозов-
ського Олександра Анатолiйовича, у зв'язку iз закiнченням строку повно-
важень 20.03.2015 року. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 
Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Посадова особа не має непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини. Термiн перебування на посадi з 
20.03.2012 року по дату прийняття вiдповiдного рiшення. Частка статут-
ного капiталу емiтента, якою володiє - 0%.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Про-
токол вiд 18.03.2015 року) про припинення повноваження дiючого 
Правлiння ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» у повному складi, а саме: при-
пинено повноваження члена Правлiння -директора фiнансового - Бабак 
Тамари Володимирiвни, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень 
20.03.2015 року. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону 
України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), 
посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних пас-
порта. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини. Термiн перебування на посадi з 20.03.2012 року по 
дату прийняття вiдповiдного рiшення. Частка статутного капiталу емiтента, 
якою володiє - 0%.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Про-
токол вiд 18.03.2015 року) про припинення повноваження дiючого 
Правлiння ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» у повному складi, а саме: при-
пинено повноваження члена Правлiння -директора технiчного - Козаня 
Богдана Євстаховича, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень 
20.03.2015 року. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону 
України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), 
посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних пас-
порта. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини. Термiн перебування на посадi з 20.03.2012 року по 
дату прийняття вiдповiдного рiшення. Частка статутного капiталу емiтента, 
якою володiє - 0%.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Про-
токол вiд 18.03.2015 року) про припинення повноваження дiючого 
Правлiння ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» у повному складi, а саме: при-
пинено повноваження члена Правлiння -директора комерцiйного - Тара-
нюка Сергiя Вiталiйовича, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень 
20.03.2015 року. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону 
України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), 
посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних пас-
порта. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини. Термiн перебування на посадi з 02.06.2014 року по 
дату прийняття вiдповiдного рiшення. Частка статутного капiталу емiтента, 
якою володiє - 0%.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Прото-
кол вiд 18.03.2015 року) про припинення повноваження дiючого Правлiння 
ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» у повному складi, а саме: припинено повно-
важення члена Правлiння -директора з питань безпеки - Лехiцького Iгоря 
Зiновiйовича, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень 20.03.2015 року. 
Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист 

персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не 
дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Посадова осо-
ба не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
Термiн перебування на посадi з 19.07.2013 року по дату прийняття 
вiдповiдного рiшення. Частка статутного капiталу емiтента, якою володiє - 
0%.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Прото-
кол вiд 18.03.2015 року) про припинення повноваження дiючого Правлiння 
ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» у повному складi, а саме: припинено повно-
важення члена Правлiння -головного бухгалтера - Карпюк Валентини 
Iллiвни, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень 20.03.2015 року. Керу-
ючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист пер-
сональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала 
згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Посадова особа не 
має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Термiн пе-
ребування на посадi з 20.03.2012 року по дату прийняття вiдповiдного 
рiшення. Частка статутного капiталу емiтента, якою володiє - 0%.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Прото-
кол вiд 18.03.2015 року) переобрано на посаду Голови Правлiння ПАТ «ЕК 
«Чернiвцiобленерго» Шекету Олексiя Михайловича строком на 3 роки. Ке-
руючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист 
персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не 
дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Посадова осо-
ба не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Про-
тягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: комерцiйний директор 
ПАТ «Кiровоградобленерго» (11.2004-03.2012 рр.), Голова Правлiння ПАТ 
«ЕК «Чернiвцiобленерго» (03.2012- по теперiшнiй час).Частка статутного 
капiталу емiтента, якою володiє - 0%.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Прото-
кол вiд 18.03.2015 року) обрано членом Правлiння-директора виконавчого 
ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» ЛозовськогоОлександра Анатолiйовича. Ке-
руючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист 
персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не 
дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Посадова осо-
ба не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
Згiдно Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» члени Правлiння обираються 
Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки. Протягом останнiх 
5-ти рокiв обiймав наступнi посади: директор Iзмаїльських електричних ме-
реж ВАТ «Одесаобленерго» (05.2009-03.2012 рр.), директор виконавчий 
ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (03.2012- по теперiшнiй час).Частка статут-
ного капiталу емiтента, якою володiє - 0%.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Прото-
кол вiд 18.03.2015 року) обрано членом Правлiння-директора фiнансового 
ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» Бабак Тамару Володимирiвну. Керуючись 
ст.  37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональ-
них даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про 
розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Посадова особа не має непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Згiдно Статуту ПАТ 
«ЕК «Чернiвцiобленерго» члени Правлiння обираються Наглядовою радою 
Товариства строком на 3 (три) роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала 
наступнi посади: головний фахiвець з фiнансових та бюджетних питань 
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (03.2004-03.2012 рр.), директор фiнансовий 
ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (03.2012- по теперiшнiй час).Частка статут-
ного капiталу емiтента, якою володiє - 0%.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Прото-
кол вiд 18.03.2015 року) обрано членом Правлiння-директора технiчного 
ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» Козаня Богдана Євстаховича. Керуючись 
ст.  37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональ-
них даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про 
розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Посадова особа не має непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Згiдно Статуту ПАТ 
«ЕК «Чернiвцiобленерго» члени Правлiння обираються Наглядовою радою 
Товариства строком на 3 (три) роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав 
наступнi посади: заступник начальника вiддiлу енергетичного нагляду-
старший державний iнспектор з енергетичногонагляду за режимами спо-
живання електричної i теплової енергiї Держенергонагляду в Iвано-
Франкiвськiй областi (04.2009-03.2012 рр.), директор технiчний ПАТ «ЕК 
«Чернiвцiобленерго» (03.2012- по теперiшнiй час).Частка статутного 
капiталу емiтента, якою володiє - 0%.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Прото-
кол вiд 18.03.2015 року) обрано членом Правлiння-директора комерцiйного 
ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» Таранюка Сергiя Вiталiйовича. Керуючись 
ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональ-
них даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про 
розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Посадова особа не має непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Згiдно Статуту ПАТ 
«ЕК «Чернiвцiобленерго» члени Правлiння обираються Наглядовою радою 
Товариства строком на 3 (три) роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав 

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «енерГопоСтаЧалЬна КомпанIя «ЧернIвцIоБленерГо»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №55, 23 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

68

наступнi посади: начальник служби облiку електроенергiї ПАТ 
«Кiровоградобленерго» (10.2008-09.2012 рр.), заступник комерцiйного ди-
ректора ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (10.2012-06.2014); директор 
комерцiйний ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (06.2014- по теперiшнiй час).
Частка статутного капiталу емiтента, якою володiє - 0%.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Прото-
кол вiд 18.03.2015 року) обрано членом Правлiння-директора з питань без-
пеки ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» Лехiцького Iгоря Зiновiйовича. Керую-
чись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист 
персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала 
згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Посадова особа не 
має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Згiдно Ста-
туту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» члени Правлiння обираються Наглядо-
вою радою Товариства строком на 3 (три) роки. Протягом останнiх 5-ти 
рокiв обiймав наступнi посади: директор з iнвестицiйних та юридичних пи-
тань ТОВ «БК «Укрбудсервiс» (05.2008-05.2011 рр.), технiчний директор 
ТОВ «Техно Буд-Сервiс» (05.2011-03.2012); заступник директора з питань 
безпеки - начальник вiддiлу економiчної безпеки ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» 
(05.2012-03.2013 рр. ), директор з питань безпеки ПАТ «ЕК 

«Чернiвцiобленерго» (03.2013- по теперiшнiй час).Частка статутного 
капiталу емiтента, якою володiє - 0%.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Про-
токол вiд 18.03.2015 року) обрано членом Правлiння-головного бухгалте-
ра ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» Карпюк Валентину Iллiвну. Керуючись 
ст.  37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персо-
нальних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала зго-
ди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Посадова особа не 
має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Згiдно 
Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» члени Правлiння обираються На-
глядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки. Протягом останнiх 
5-ти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера ПАТ «ЕК 
«Чернiвцiобленерго» (09.2005- по теперiшнiй час). Частка статутного 
капiталу емiтента, якою володiє - 0%.

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

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

Голова правлiння Шекета олексiй михайлович, 19.03.2015 р.

приватне аКцІонерне товариСтво «реСпУБ-
лI КанСЬКе наУКово-вироБниЧе пIдприЄмСтво 
«УКреКСпо-процеС» (надалі — Товариство) повідомляє про 
скликання чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства відбудуться 
30.04.2015 року о 16 00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
03022, м. Київ, вул. васильківська, 45 корп. 5 на 3-му поверсі, кімната 
№ 27. Реєстрація акціонерів з 15.00 до 15.45. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних Зборах складено станом на 24.04.2015 р. Для 
участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), 
або довіреність на право участі у зборах.

порядоК денний
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних 

Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних 

Зборах.
3. Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2014 р.
4. Звіт Ревізора за 2014 р.
5. Затвердження річного звіту, балансу за 2014р., розподіл прибутку То-

вариства.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за 
місцезнаходженням Товариства: 03022, м.Київ, вул. Васильківська, 45, корп.5 
на 3-му поверсі, кімната №27: — до дати проведення Загальних Зборів — у 
робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою до-
мовленістю з відповідальною особою; — у день проведення Загальних Збо-
рів — за місцем їх проведення. Відповідальна особа — Леоненко Василь 
Васильович. телефон для довідок: (044) 258-56-57.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн. 2013/2014рр.)

Усього активів : 963,9/1103,3; Основні засоби: 394,4/357,3; Довгостроко-
ві фінансові інвестиції:0/0; Запаси: 6,7/45,4; Сумарна дебіторська заборго-
ваність: 521,6/504,7; Грошові кошти та їх еквіваленти: 38,4/86; Нерозподі-
лений прибуток: 413,2/154,8; Власний капітал: 508,2/694,7; Статутний 
капітал: 19,9/19,9;Довгострокові зобов’язання:0/0;Поточні 
зобов’язання:455,7/408,6;Чистий прибуток(збиток): 137,1/166,5; Середньо-
річна кількість акцій(шт):100/100; Кількість власних акцій, викуплених про-
тягом періоду(шт):0 / 0; Загальна кількість коштів витрачених на викуп 
власних акцій : 0 / 0; Чисельність працівників (осіб): 15/17.

(код ЄДРПОУ 31193296), яке зареєстроване за адресою: 54017,  
м. Миколаїв, пр. Леніна, 93-В, повідомляє, що 29 квітня 2015 року об 
11:00, за адресою: Україна, миколаївська область, м. миколаїв, пр. 
леніна, 93-в, 5-й поверх, офіс № 512, відбудуться річні Загальні збори 
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Сігма-Спорт» (надалі – 
Збори) з наступним порядком денним:

1. Про обрання складу лічильної комісії. 
2. Про обрання голови та секретаря Загальних Зборів. 
3. Про затвердження річного результату діяльності товариства за 

2014 рік.
4. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 та 2014 рік. 
5. Про затвердження звіту правління про виконання основних напрям-

ків діяльності товариства за 2014 рік.
6. Про Затвердження звіту ревізора про річний результат діяльності 

товариства за 2014 рік.
7. Про подовження трудового контракту з головою правління.
Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення Зборів  

«29» квітня 2015 року з 10:30 до 10:45 в приміщенні, що знаходиться за 
адресою: Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Леніна, 93-В, 
5-й поверх, офіс № 512.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - станом на 24 годину 26 квітня 2015 року (станом на  
24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтвер-
джує особу (паспорт, або інший визначений чинним законодавством до-
кумент, що посвідчує особу), представникам акціонерів – доручення на 
право участі та голосування у Зборах, посвідчене в передбаченому за-
конодавством порядку та документ, що посвідчує особу (паспорт або ін-
ший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу).

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, пов’язаними 
з порядком денним Зборів за адресою: Україна, Миколаїв, пр. Леніна, 93-В, 
5-й поверх, офіс № 512, в робочі дні з 9:00 до 10:00. Контактна особа товари-
ства з питань ознайомлення акціонерів з документами – Федорчук Олександр 
Володимирович. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Голова Правління Федорчук О.В.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів подаються в письмовій фор-
мі згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту Товари-
ства на адресу: Україна, Миколаїв, пр. Леніна, 93-В 5-й поверх, офіс № 
512.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до скликання Зборів.
Рішення про зміни в порядку денному будуть доведені до відома всіх 

акціонерів шляхом надіслання кожному акціонеру повідомлення не піз-
ніш як за 10 днів до проведення Зборів.

Довідки за телефонами: (0512) 58 – 03 – 91.

основні показники  
фінансового-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
найменування показника  період 

звітний попередній
Усього активів 3938 4221
Основні засоби 2938 3136
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 958 946
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 4
Нерозподілений прибуток 3749 3799
Власний капітал 3896 3946
Статутний капітал 148 148
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 34 270
Чистий прибуток (збиток) - 50 - 246
Середньорічна кількість акцій (шт.) 295 295
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

7 7

Голова правління  о.в. федорчук

приватне аКцІонерне товариСтво  
«СІГма-Спорт»
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(77000,        Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Галицька 108, код за 
ЄДРПОУ: 03117079 

повідомляє що «24» квітня 2015 року об 14.00 за адресою: 
       Івано-франківська обл., м. рогатин, вул. Галицька 108 (приміщення 
прат «рогатинавто») відбудуться чергові загальні збори акціонерів

порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. 
2. Затвердження звіту Директора, Наглядової Ради Ревізійної комісії про ре-

зультати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2014 рік. 
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік за наслідка-

ми звітів Директора , Наглядової Ради та Ревізійної комісії. 

4. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2014 році.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

ПрАТ  «Рогатинавто» протягом наступного календарного року.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн) 
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 772 1141
Основні засоби 250 331
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 117 115

приватне аКцІонерне товариСтво «роГатинавто»

до УваГи аКцІонерІв!
повІдомлення

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
«СТАНДАРТ КЕПІТАЛ» (ідентифікаційний код 38864809, місцезнаходжен-
ня: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 13) (далі – ПАТ «ІК «СТАНДАРТ КЕПІ-
ТАЛ» або Товариство) повідомляє про те, що річні Загальні збори акціоне-
рів (далі – Загальні збори) відбудуться 24 квітня 2015 року об 10 год.  
00 хв., за адресою: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, офіс 513.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 09 год. 00 хв. до 09 год.  
50 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства. Для 
участі у річних Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхід-
но мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам 
акціонерів – документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує 
повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ 
про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної 
особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для 
інших представників – довіреність видану для участі у річних Загальних 
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах Товариства, станом на 24 годину 20 квітня 2015 року.

перелік питань,  
що виносяться на голосування,  

згідно з порядком денним:
1. Прийняття рішення про обрання лічильної комісії річних Загальних 

зборів, припинення повноважень лічильної комісії річних Загальних збо-
рів.

2. Прийняття рішення про обрання голови річних Загальних зборів.
3. Прийняття рішення про обрання секретаря річних Загальних зборів.
4. Прийняття рішення про затвердження регламенту річних Загальних 

зборів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товари-

ства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-

ства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення про затвердження висновків Ревізора Товари-

ства.
8. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 

2014 рік.
9. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків Товариства за 

підсумками роботи в 2014 році.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та 

його затвердження у новій редакції.
11. Прийняття рішення про затвердження Положення про Загальні збо-

ри акціонерів Товариства.
12. Прийняття рішення про затвердження Положення про Наглядову 

раду Товариства.
13. Прийняття рішення про затвердження Положення про Правління 

Товариства.
14. Прийняття рішення про затвердження Положення про Ревізійну ко-

місію (Ревізора) Товариства.
15. Прийняття рішення про затвердження Принципів корпоративного 

управління Товариства.
16. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товари-

ства.
17. Прийняття рішення про затвердження умов договорів (цивільно-

правових або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства.

18. Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

19. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень ди-
ректора Товариства.

20. Прийняття рішення про обрання голови та членів Правління Това-
риства.

21. Прийняття рішення про затвердження умов договорів (цивільно-
правових або трудових), що укладатимуться з членами Правління Товари-
ства.

22. Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з головою та членами Правління Товариства.

23. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
ринкова вартість майна, робiт або послуг, що може бути їх предметом пе-
ревищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінан-
сової звітності Товариства за 2014 рік. Про надання повноважень Вико-
навчому органу Товариства за погодженням з Наглядовою радою 
Товариства на вчинення в 2015році значних правочинів.

24. Прийняття рішення про визначення основних напрямів діяльності 
Товариства на 2015 рік.

25. Прийняття рішення про визначення осіб, уповноважених на підпи-
сання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення державної реє-
страції Статуту, а також на внесення відомостей до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Акціонери мають право ознайомитись з документами необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів за 
місцезнаходженням Товариства, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 
10.00 год. по 17.00 год., а в день проведення річних Загальних зборів за 
місцем проведення річних Загальних зборів. Особа відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами: директор ПАТ «ІК «СТАН-
ДАРТ КЕПІТАЛ» Нечитайло Денис Олександрович.

Акціонери мають право вносити свої пропозиції щодо порядку денного 
річних Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річ-
них Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного річних Загальних 
зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Довідки за телефоном: +38(096) 165-35-52.
основні показники фінансово-господарської діяльності за 2014 рік 

(тис. грн.)
найменування показника період

Звітний попередній
Усього активів 140005 –
Основні засоби – –
Довгострокові фінансові інвестиції 139790 –
Запаси – –
Сумарна дебіторська заборгованість 215 –
Грошові кошти та їх еквіваленти – –
Нерозподілений прибуток (1) –
Власний капітал 139999 –
Статутний капітал 140000 –
Довгострокові зобов'язання – –
Поточні зобов'язання 6 –
Чистий прибуток (збиток) (1) –
Середньорічна кількість акцій (шт.) 140000 –
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

– –

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

– –

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 –

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
директор  д.о. нечитайло

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«ІнвеСтицІйна КомпанІя «Стандарт КепІтал»
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Сумарна дебіторська заборгованість 61 362
Грошові кошти та їх еквіваленти 11
Нерозподілений прибуток -1990 -1393
Власний капітал -9 588
Статутний капітал 266 266
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 781 553
Чистий прибуток (збиток) -597 -344
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1064000 1064000
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) 

134 144

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину «20» квітня 2015 року.З матеріалами, що сто-
суються порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть 
ознайомитися за адресою: м. Рогатин, вул. Галицька 108 (приміщення 
ПрАТ  «Рогатинавто») в робочий час. Відповідальна особа Іванців  Г.О. Для 
участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує 
особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів — до-
ручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законо-
давства.Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде від-
буватися з 13.00 до 13.50 у день та за місцем проведення зборів. директор 
прат «                   рогатинавто»

( м. Львів, вул. Саксаганського, 5, код за ЄДРПОУ: 13809430)
повідомляє що «30» квітня 2015 року об 11.00

за адресою: м. львів, вул. Саксаганського, 5 (приміщення ПрАТ АСК 
‘’Скарбниця’’) відбудуться чергові загальні збори акціонерів

порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів. Обрання та затвердження складу лічильної комісії. Обрання 
голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариство за 2014 рік. 

3. Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товари-
ства за 2014 рік.

4. Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 
2014 році. 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік за на-
слідками звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. 

6. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2014 році.
7. Переобрання (або підтвердження повноважень) голови та членів На-

глядової ради, голови та членів Ревізійної комісії.
8. Прийняття рішення про вчинення та наступне схвалення значних 

правочинів. Надання відповідних повноважень уповноважному органу по 
вчиненню значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів.

оСновнІ поКаЗниКи 
фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн) 

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 38409 38267
Основні засоби 5876 6021

Довгострокові фінансові інвестиції 17050 17050
Запаси 89 58
Сумарна дебіторська заборгованість 1018 2901
Грошові кошти та їх еквіваленти 10483 8249
Нерозподілений прибуток 10981 10782
Власний капітал 24981 24782
Статутний капітал 14000 14000
Довгострокові зобов'язання 3741 5723
Поточні зобов'язання 3327 553
Чистий прибуток (збиток) 199 184
Середньорічна кількість акцій (шт.) 280000000 280000000
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) 66 73

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину 24 квітня 2015 року. З матеріалами, що стосу-
ються порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть 
ознайомитися за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5 в робочий час 
(відповідальна особа Челак А.Я.).

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що 
посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціоне-
рів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог 
законодавства.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбува-
тися з 10.00 до 10.50 у день та за місцем проведення зборів. 

правління прат аСК «Скарбниця»

приватне аКцІонерне товариСтво  
аКцІонерна СтраХова КомпанІя «СКарБниця»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«плодовод» 

(код за ЄДРПОУ  00412333)
місцезнаходження: 64809, Харківська обл., Близнюківський р-н, 

с.  Садове , вул. Леніна, 63 
повідомляє про проведення чергових 

загальних зборів акціонерів, які відбудуться
29 квітня 2015 р. о 11:00 год.

за адресою: 64809, Харківська обл., Близнюківський р-н, с. Садове , 
вул.  Леніна, 63 актова зала

реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем
проведення зборів з 10:30 до 10:50 год 

порядоК денний:
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
тів.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звітів.

6. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звітів.

7. Затвердження річних звітів та балансів, розподіл прибутку за 2014 
рік. 

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

найменування показника період 
2013 рік 2014 рік

Усього активів 
Основні засоби 58,7 63,5

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 2,1
Сумарна дебіторська заборгованість 78,3 32,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,2 10,8
Нерозподілений прибуток -807,7 -813,6
Власний капітал 
Статутний капітал 45,0 45,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 496,2 484,5
Чистий прибуток (збиток) -200,4 -5,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 23 квітня 2015 року, за три робочі дні до дня 
проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами за-
гальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: 64809, Харків-
ська обл., Близнюківський р-н, с. Садове , вул. Леніна, 63 актова зала з 
понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Лебедєв В.Ю. Доку-
менти надаються акціонеру товариства або його представнику для озна-
йомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не 
пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведен-
ня чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учас-
нику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього 
письмового запиту. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (паСпорт). Представникам акціонерів - доручення, оформлене 
згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

Телефон для довідок: (057) 759-18-19 

наглядова рада прат «плодовод»
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Наглядова Рада 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«СтраХова КомпанІя «ейГон лайф УКраЇна» 
(надалі - Товариство) відповідно до Закону України «Про акціонерні 

товариства» від 17 вересня 2008 року №514-VI із змінами і доповненнями 
(далі – Закон), повідомляє, що річні Загальні Збори Акціонерів Товариства 

(надалі – Загальні збори) відбудуться «21» квітня 2015 року об 11.00 
год. за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під. 3, пов. 3, зал засідань 

«амстердам».
порядоК денний 

1. Визначення складу лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням ви-

мог, передбачених Законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 

2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 

2014  рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2014  рік.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 

10.00 до 10.45 у день скликання Загальних зборів за вищезазначеною 
адресою. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
складається на 24.00 15.04.2015.

При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних зборів кожний 
акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують особу (пас-
порт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього 
мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, 
яка оформлена згідно з чинним законодавством.

Акціонери можуть ознайомитися з усіма документами та інформацією, 
пов’язаними з вищезазначеним порядком денним загальних зборів акціо-
нерів в офісі: м. Київ, вул. Іллінська , 8 під. 3 пов.3 та/або шляхом надіслан-
ня запиту електронною поштою на електронну адресу: Legal@aegon.ua. 
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з доку-
ментами – Голова Правління.Тел. для довідок (044) 590-44-66

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 401 460 282 178
Основні засоби 3 280 2 929
Довгострокові фінансові інвестиції 212 844 115 566
Запаси 627 525
Сумарна дебіторська заборгованість 9 212 6 542
Грошові кошти та їх еквіваленти 109 111 105 175
Нерозподілений прибуток -241 608 -226 469
Власний капітал 141 498 104 499
Статутний капітал 47 000 46 500
Довгострокові зобов'язання 223 467 151 382
Поточні зобов'язання 36 495 26 297
Чистий прибуток (збиток) -15 270 -28 683
Середньорічна кількість акцій (шт.) 46599925 46150114
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 180 191
Голова правління  Гузей ніна леонідівна

приватне аКцІонерне товариСтво «тор-
Говий дІм «УКравтоваЗ» (місцезнаходження: 03056, 
м.  Київ, вул. Борщагівська, 154-А, код ЄДРПОУ 22965525) (надалі - Това-
риство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів То-
вариства, які відбудуться 24 квітня 2015 року об 11:00 годині за адресою: 
03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-а, 5 поверх, зала перегово-
рів  №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах від-
будеться 24 квітня 2015 року за місцем їх проведення. Початок реє-
страції о 10 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 55 хви-
лин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - 20 квітня 2015 р.

перелік питань, що виносяться на голосування 
(порядоК денний):

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками пе-
ревірки.

6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства з урахуванням ви-

мог, передбачених главою 6 статуту Товариства та законодавством, за під-
сумками діяльності Товариства у 2014 році.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства і затверджен-
ня його планів на 2015 рік.

9. Затвердження рішення про вчинення значних правочинів на 2015 рік; 
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом року.

10. Призначення аудитора Товариства на 2015 рік.
11. Зміна скороченого найменування Товариства українською та росій-

ською мовами.
12. Внесення та затвердження змін та доповнень до статуту Товари-

ства, затвердження нової редакції статуту Товариства, затвердження упо-
вноваженої особи на підписання статуту.

13. Про припинення Приватного акціонерного товариства «Торговий дім 
«УКРАВТОВАЗ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відпові-
дальністю (перетворення).

14. Про порядок і умови здійснення перетворення Приватного акціонер-
ного товариства «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» в Товариство з обмеженою 
відповідальністю.

15. Про затвердження Плану перетворення Приватного акціонерного 
товариства «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ».

16. Про затвердження Порядку обміну акцій Приватного акціонерного 
товариства «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» на частки в статутному капіталі 
Товариства з обмеженою відповідальністю.

17. Про обрання Комісії з припинення Приватного акціонерного товари-
ства «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» та визначення її повноважень.

18. Про припинення повноважень Наглядової ради, Генерального ди-
ректора та Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Торго-
вий дім «УКРАВТОВАЗ».

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, 5 поверх, зала переговорів 
№1, в робочі дні (понеділок - п'ятниця), з 10:00 до 16-00, а в день проведен-
ня загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - 
Генеральний директор АТ «УКРАВТОВАЗ» Вознюк Ігор Миколайович. 
Довідки за телефоном: (044) 323-3-323.

Для участі у зборах необхідно надати: для акціонера - документ, що по-
свідчує особу (паспорт, тощо); - для представників (довірених осіб) - доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт, тощо), та довіреність на право участі в 
зборах та голосування, засвідчених належним чином.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)
найменування показників період

Звітний
2014 р.

попередній
2013 р.

Усього активів 79595 152033
Основні засоби 8248 9028
Довгострокові фінансові інвестиції 338 338
Запаси 34239 84023
Сумарна дебіторська заборгованість 27839 23179
Грошові кошти та їх еквіваленти 8551 35089
Нерозподілений прибуток - 18889
Власний капітал 10685 35576
Статутний капітал 30 30
Довгострокові зобов’язання 44152 39965
Поточні зобов’язання 24758 76495
Чистий прибуток (збиток) (5999) 18889
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000 3000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачена на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 27 36

Генеральний директор  вознюк І.м.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №55, 23 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

72

(код за ЄДРПОУ 14348681), місцезнаходження: вул.Лисенка 4, м.Київ, 
01030, Україна, (далі за текстом - Товариство), повідомляє про скликання 
та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі за тек-
стом - загальні збори).

Загальні збори відбудуться 24 квітня 2015 року за адресою: шосе Хар-
ківське, 201-203, м.Київ, 02121, Україна, 8-й поверх, кімната №819. По-
чаток проведення загальних зборів - о 12 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться в  
11 год. 00 хв. та закінчиться в 11 год. 45 хв. Для реєстрації для участі в за-
гальних зборах представникам акціонерів необхідно пред’явити документ, 
що засвідчує особу (паспорт), та довіреність, або інший документ, що під-
тверджує повноваження представника на прийняття участі та голосування 
на загальних зборах акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - 21 квітня 2015 року.

до порядку денного загальних зборів включені наступні питання:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

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

5. Затвердження Висновків та розгляд звіту Ревізійної комісії за 2014 
рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
7. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2014 року.
Акціонери Товариства мають можливість до дати проведення загаль-

них зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за адресою: шосе Харківське, 201-203, 
м.Київ, 02121, Україна, 6-й поверх, кімната №619, щоденно, крім суботи, 
неділі та святкових днів, з 10.00 до 17.00 години. Посадовою особою То-
вариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріа-
лами Порядку денного, є корпоративний секретар Астаніна А.В.  
(тел.+38 (044) 593-77-26 (9057).

Голова наглядової ради  а.C.майберг

приватне аКцІонерне товариСтво
«авІаКомпанІя «мІЖнароднІ авІалІнІЇ УКраЇни»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «БанК 
«ЮнІСон» (далі по тексту – Банк), місцезнаходження якого 

03028, місто Київ, проспект Науки, 30-А, повідомляє, що
«24» квітня 2015 року о 14:00 годині (за місцевим часом) відбудуться
річні Загальні збори акціонерів Банку за адресою: республіка Кіпр, 

йермасойя, лімасол, 4044, вулиця Калхантос, 2.
порядоК денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Банку за 

2014  рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради 

про результати діяльності Банку за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про ре-

зультати діяльності Банку за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про 

результати діяльності Банку за 2014 рік. 
6. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовніш-

нього аудиту.
7. Розподіл прибутку/збитків Банку за 2014 рік.
8. Про зміну місцезнаходження (юридичної адреси) Банку.
9. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в 

новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання та дер-
жавної реєстрації Статуту Банку.

10. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку та 
затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку в новій ре-
дакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Положення про 
Загальні збори акціонерів Банку. 

11. Внесення змін до Положення про Спостережну Раду Банку та за-
твердження Положення про Спостережну Раду Банку в новій редакції. Ви-
значення уповноваженої особи для підписання Положення про Спостереж-
ну Раду Банку.

12. Затвердження Кодексу корпоративного управління Банку.
13. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради Банку.
14. Визначення кількісного складу Спостережної Ради Банку.
15. Обрання членів Спостережної Ради Банку.
16. Обрання Голови Спостережної Ради Банку.
17. Затвердження порядку засвідчення рішень Загальних зборів акціо-

нерів Банку і Спостережної Ради Банку.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

пат  «БанК  «ЮнІСон» (тис. грн.)

найменування показника період 
2014 2013

Усього активів  718 991 1 109 127

Основні засоби  90 818 73 333
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 208 280
Сумарна дебіторська заборгованість  6 272 12 086
Грошові кошти та їх еквіваленти 69 116 529 899
Нерозподілений прибуток 8 539 1 083
Власний капітал 346 246 335 873
Статутний капітал 335 146 335 146
Довгострокові зобов'язання 82 124 64 550
Поточні зобов'язання 290 621 708 705
Чистий прибуток (збиток) 7 727 1 083
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13 405 820 9 436 474
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

355 368

Реєстрація учасників Річних Загальних зборів акціонерів Банку буде 
проводитись «24» квітня 2015 року з 13:00 години до 13:55 години за місце-
вим часом, за адресою: Республіка Кіпр, Йермасойя, Лімасол, 4044, вули-
ця Калхантос, 2. 

Акціонерам, які братимуть участь у Річних Загальних зборах акціонерів 
при собі необхідно мати документи, що посвідчують їх особу, а представни-
кам акціонерів – паспорт та належним чином оформлене доручення (дові-
реність).

Перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення 
Річних Загальних зборів акціонерів Банку складено станом на 13 березня 
2015 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних збо-
рах акціонерів буде складено станом на 24:00 годину 20 квітня 2015 року.

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами, 
які будуть розглядатися та затверджуватися на Річних Загальних зборах 
акціонерів Банку, в зручний для них час в робочі дні з 09:00 до 18:00 годи-
ни (обідня перерва з 13:00 до 14:00 години) за адресою: 01601, м. Київ, 
площа Спортивна, буд. 1-А, поверх 33, конференц-зал, а також в день 
проведення Річних Загальних зборів акціонерів Банку - за місцем їх про-
ведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів із матеріала-
ми та документами – Корпоративний секретар Банку Луданик Олексій 
Олексійович.

Банківська ліцензія НБУ № 267 від 08.02.2013 року. Генеральна ліцензія 
на здійснення валютних операцій НБУ № 267 від 15.02.3013 року. Довідки 
за тел. +38 (044) 498-24-84. 

Спостережна рада пат «БанК «ЮнІСон»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вІдповІдалЬнІСтЮ «Комфорт СервІС ГрУп»

I. ЗаГалЬнІ вІдомоСтІ

Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою 
 відповідальністю 
 «КОМФОРТ СЕРВІС ГРУП»
Код за ЄДРПОУ: 35697106
Місцезнаходження: 65039, Одеська область, 
 м. Одеса, 
 проспект Гагаріна, 12-А,
Міжміський код, телефон та факс:  (048) 719-86-20
Електронна поштова адреса: ksg@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://ksg.emitent.od.ua
Вид особливої інформації:  Відомості про зміну складу 
 посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
1. Згідно Наказу Товариства № 24-К від 18.03.2015р. звільнено з посади 

головного бухгалтера ТОВ «КОМФОРТ СЕРВІС ГРУП» Кефер Тетяну Олек-
сандрівну (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня) з 
18.03.2015р. Звільнено за згодою сторін. Часткою у Статутному капіталі 
Емітента не володіє. Перебувала на посаді 1 місяць. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. 

2. Згідно Наказу Товариства № 25-К від 19.03.2015р., з 19.03.2015 р. 
призначено головного бухгалтера ТОВ «КОМФОРТ СЕРВІС ГРУП» Ярову 
Олену Володимирівну (згода фізичної особи на розкриття паспортних да-
них відсутня). Часткою у Статутному капіталі Емітента не володіє. Призна-
чено на посаду безстроково Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: 
бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю. 

ІІІ. підпис
1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

директор
тов «Комфорт СервІС ГрУп»             денисенко п.в.
 М.П.             19.03.2015р.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
 1. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ АГРОХІМ 21
 2. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» 72
 3. ПРАТ АВТОБАЗА №2 39
 4. АТЗТ АВТОПОБУТСЕРВІС 32
 5. ПРАТ АЗОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 38
 6. ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» 50
 7. ПАТ АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 55
 8. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКАРБНИЦЯ» 70
 9. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 35
 10. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» 32
 11. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 63
 12. ПАТ АНТАРКТИКА 12
 13. ПАТ АСКОЛЬД 66
 14. ПАТ БАНК «ЮНІСОН» 72
 15. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 38
 16. ПРАТ БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 51
 17. ЗАТ БОЛГРАДТРАНС 65
 18. ПАТ БОРИСПІЛЬСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 45
 19. ПРАТ БОЯРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 14
 20. ПАТ БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД 48
 21. ПАТ БРОВАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 13209 44
 22. ПРАТ БУДАРТ 22
 23. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 12 «ОДЕСБУД» 16
 24. ПРАТ БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-2 6
 25. ПРАТ БУДПОСЛУГИ 23
 26. ПРАТ БУРОВИК 48
 27. ПАТ ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ 46
 28. ПРАТ ВЕГА ПЛЮС 14
 29. ПРАТ ВЕСНА-1 20
 30. ПАТ ВИДУБИЧІ 66
 31. ПАТ ВИЖНИЦЬКИЙ ДОК 29
 32. ПАТ ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 56
 33. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД» 62
 34. ПРАТ ГАНЗА-УКРАЇНА 31
 35. ПАТ ГОТЕЛЬ «МИР» 23
 36. ПРАТ ГОЩАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 41
 37. ПРАТ ДЕРЕВІЙ 57
 38. ПАТ ДІВІ БАНК 63
 39. ПАТ ДНІПРОВСЬКПРОМБУД 20
 40. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО ЗАХИСТУ ХЛІБОПРОДУКТІВ 27
 41. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ» 30
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 42. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД 34
 43. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 29
 44. ПАТ ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ 37
 45. ПАТ ДОБРЯНКА 18
 46. ПРАТ ДУНАЙВОДБУД-124 10
 47. ПРАТ ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 8
 48. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 67
 49. ПРАТ ЕПОС 2011 43
 50. ПАТ ЄВРО-М-ТРАНС 26
 51. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 57
 52. ПАТ ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ 16
 53. ПРАТ ЗАВОД «РУСАВА» 34
 54. ПАТ ЗАВОД КИЇВПРОДМАШ 64
 55. ПАТ ЗНКІФ «АНКОРА ФОНД» 50
 56. ПАТ ЗНКІФ «ІТТ-КАПІТАЛ ІІ» 24
 57. ПАТ ЗНКІФ «ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ» 34
 58. ПРАТ ІЗТ-АВТО 58
 59. ПАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ КЕПІТАЛ» 69
 60. ПАТ ІСКРА 43
 61. ПАТ КАГАРЛИЦЬКЕ 46
 62. ПРАТ КАРГО ТЕРМІНАЛ 40
 63. ПАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 12
 64. ПРАТ КВІТИ КРЕМЕНЧУКА 40
 65. ПРАТ КИЇВМАШПОСТАЧЗБУТ 60
 66. ПАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054 47
 67. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА» 61
 68. ПАТ КІЦМАНСЬКЕ АТП 17739 33
 69. ПРАТ КОМПАНІЯ БАРВІНОК 37
 70. ТОВ КОМФОРТ СЕРВІС ГРУП 73
 71. ПРАТ КОНСЮМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ 37
 72. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ШЛЯХОВИХ МАШИН «ЖОВТНЕВА КУЗНЯ» 19
 73. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» 58
 74. ПАТ КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС 54
 75. ПАТ ЛАТМАННЕН АКСА 4
 76. ПРАТ МАГАЗИН 1715 ГОСПТОВАРИ 5
 77. ПАТ МАЛИНОВЕ 53
 78. ПРАТ МАМАЛИГІВСЬКИЙ ГІПСОВИЙ ЗАВОД 29
 79. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬБУД 15
 80. ПРАТ МЕРКУРІЙ-V 9
 81. ПРАТ МЕХАНІЗАТОР 65
 82. ПРАТ МОБІЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БМУ № 87 «АНТИСЕПТИК» 60
 83. ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «МРІЯ» 44
 84. ПРАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ 26
 85. ПРАТ НАФТОІМПЕКС 8
 86. ПАТ НВАТ «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» 59
 87. ТОВ НВФ «СТРОМКОМПЛЕКТ» 3
 88. ПРАТ НЕО ВІТА 53
 89. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ 66
 90. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА АГРОПРОМТЕХНІКА 14
 91. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК 7
 92. ПРАТ ОСТРІВ-КИЇВ 50
 93. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -508 61
 94. ПРАТ ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ 36
 95. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА» 42
 96. ПРАТ ПЛОДОВОД 70
 97. ПАТ ПОЛТАВАГАЗ 51
 98. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 64
 99. ПРАТ ПРОДОВОЛЬЧА СПІЛКА 49
 100. ПРАТ ПРОТАСІВ ЯР 42
 101. ПАТ ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА» 52
 102. ПАТ РЕКЛАМА 55

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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 103. ПРАТ РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРЕКСПО-ПРОЦЕС» 68
 104. ПРАТ РІВНЕАВТОШЛЯХБУД 18
 105. ПРАТ РІВНЕ-БОРОШНО 8
 106. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 47
 107. ПРАТ РОГАТИНАВТО 69
 108. ПАТ РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 45
 109. ПРАТ РОКС 36
 110. ПРАТ РУЖИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11840 4
 111. ПРАТ САРНЕНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 15640 49
 112. ПРАТ СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 32
 113. ПАТ СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 63
 114. ПРАТ СЕРВІСНАФТОГАЗ 20
 115. ПРАТ СІГМА-СПОРТ 68
 116. ПРАТ СІТІ-МАРКЕТ 31
 117. ПРАТ СКАДОВСЬКПОБУТСЕРВІС 59
 118. ПРАТ СОФРАХІМ 39
 119. ПАТ СПЕЦАВТОМАТИКА 10
 120. ПРАТ СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 60
 121. ПРАТ  СПКТБ «ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ» 21
 122. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ІНВЕСТ ЖИТТЯ» 15
 123. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ІНВЕСТ» 17
 124. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» 24
 125. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА «ЖИТТЯ» 5
 126. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМСТРАХ» 24
 127. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» 18
 128. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» 71
 129. ПРАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙПОЛІС» 54
 130. ПРАТ СТРІЛЕЦЬ АТ 41
 131. ПРАТ СТРОЙ-ІНТЕРН 30
 132. ПАТ СУМБУД 62
 133. ПАТ ТИСМЕНИЦЬКА «СІЛЬГОСПХІМІЯ» 49
 134. ПРАТ ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА «ДНІПРООБЛОПТТОРГ» 7
 135. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» 71
 136. ПАТ ТОРГОВИЙ ДІМ МЕРКУРІЙ 57
 137. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС 36
 138. ПАТ ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЧОРНЕ МОРЕ» 6
 139. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА 7
 140. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 28
 141. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОМИСЛОВОМУ ТА САНІТАРНОМУ 

ОЧИЩЕННЮ ГАЗІВ 
16

 142. ПРАТ УКРІНПРО 28
 143. ПАТ УКРМАШ-КОНВЕРСІЯ 9
 144. ПРАТ УКРСПЕЦБУД 5
 145. ПАТ ФАБРИКА «ПРУТ» 33
 146. ПРАТ ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА 3
 147. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ» 33
 148. ПРАТ ФІРМА «ВЗУТТЯ» 52
 149. ПРАТ ФЛАС 22
 150. ПРАТ ФОЗЗІ ГРУП 13
 151. ПАТ ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ 13
 152. ПРАТ ХЕРСОНЛІФТ 22
 153. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11
 154. ПРАТ ЦЕНТР СВІТЛО 25
 155. ПРАТ ЦЕНТР СВІТЛО 56
 156. ПАТ ЧЕРНІГІВМЕДТЕХНІКА 27
 157. ПАТ ЧЕРНІГІВРАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 26
 158. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКА НАСІННЄВА БАЗА ПО ВИРОБНИЦТВУ, ЗАГОТІВЛІ ТА ЗБУТУ СОРТОВОЇ 

НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»
25

 159. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17462 19
 160. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 17
 161. ПРАТ ЯЛІТА 11

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

генеральний директор 
Сер гій Гро мов

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 15050
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
20.03.2015 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державне підприємство "Інформаційновидавничий центр 
"Відомості Національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку"

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 115,56 грн 
На рік — 1386,72 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
100,00 грн
Ціна на рік: 
1200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4991916
 (067) 9006948

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «УкрСиббанк», м.Київ                          

      
     На 2015 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «УкрСиббанк», м.Київ                          

      
     На 2015 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

   34602064 

351005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   34602064 26007285080900

351005

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26007285080900


