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У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

3

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення
та новини НКЦПФР
НКЦПФР зупинила,
скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільного інвестування та регулювання 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 «Платинум
капітал», місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд.11-А, код за ЄДРПОУ: 37855463, на скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів
Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Платинум Інвестментс» у зв’язку з
його ліквідацією скасовано реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого
венчурного пайового інвестиційного фонду «Платинум Інвестментс» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Платинум 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, номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого венчурного

пайового інвестиційного фонду «Платинум Інвестментс»
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з
управління активами «платинум капітал», що зареєстрований 22.05.2012 року Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про
реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Платинум Інвестментс» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«платинум капітал» від 15.05.2013 року №00368, що видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку — розпорядження № 0187– СІ від 19 березня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільного інвестування та регулювання 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», місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд.11-А, код за ЄДРПОУ: 37396715, на
скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового
інвестиційного фонду «Мірум-Інвестментс» у зв’язку з
його ліквідацією скасовано реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого
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венчурного пайового інвестиційного фонду «МірумІнвестментс» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРІ капітал» на загальну суму 1 000 000 000 (один мільярд)
гривень, у кількості 1 000 000 (один мільйон) штук, номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового
інвестиційного фонду «Мірум-Інвестментс» Товариства з
обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«АГРІ
капітал»,
що
зареєстрований
13.07.2011 року Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реєстрацію
випуску інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду
«Мірум-Інвестментс» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРІ капітал» від 13.07.2011 року № 2184, що видане Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку — розпорядження № 0188 — СІ від 19 березня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільного інвестування та регулювання 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 реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного
фонду «Мірум-Капітал» у зв’язку з його ліквідацією скасовано реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового
інвестиційного фонду «Мірум-Капітал» Товариства з
обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 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 недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «МірумКапітал» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРІ капітал», що зареєстрований 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 відповідальністю «Компанія з управління активами «АГРІ капітал» від 02.12.2011 року № 2323, що видане Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку — розпорядження № 0189-СІ від 19 березня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на2

чальника Прикарпатського територіального управління, на
підставі підпункту а) пункту 3 Розділу І Порядку скасування
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), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№ 822/23354, та відповідно до документів, наданих Приватним акціонерним товариством «Марія-98» (48201, Тернопільська обл., смт. Гусятин, вул. Привокзальна, 14; код
за ЄДРПОУ: 02128684) на скасування реєстрації випуску
акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Марія-98». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Марія-98»
№27/19/1/10 від 12.11.2010р., видане Тернопільським територіальним управлінням ДКЦПФР, анульовано — розпорядження № 6-ПР- 2-С-А від 20 березня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Прикарпатського територіального управління,
на підставі підпункту а) пункту 3 Розділу І Порядку скасування 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), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013
року за № 822/23354, та відповідно до документів, наданих 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 автобаза». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Надвірнянська автобаза» № 108/1/00 від 09.03.2000р., видане 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 фондового ринку анульовано ліцензії на провадження професійної 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 анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку — діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), 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 посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Додаток 22 до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових організацій 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
27.11.2015 р.
облігацій та проспектом емісії облігацій)
фактична
02.03.2015 р.
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з
178 055
рішенням про розміщення облігацій та проспектом
емісії облігацій)
фактично розміщених
178 055
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії)
облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з
23 503 260,00
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску
облігацій), грн.
фактично розміщених, грн.
23 503 260,00
5. Загальна сума, на яку укладено договори з
23 503 260,00
першими власниками у процесі розміщення випуску
(серії) облігацій, грн.
Облігації, придбані членами наглядової (спостереж- Кількість (шт.): 0
ної) ради**
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)
Від аудитора*:
______________
(посада)
Від андерайтера:
______________
(посада)
Від фондової біржі,
через яку здійснено
публічне розміщення
облігацій***:
______________
(посада)
Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:
______________
(посада)

___________
(підпис) М.П.

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

___________
(підпис) М.П.

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

___________
(підпис) М.П.

Емітент не користується
послугами андерайтера
(прізвище, ім’я, по батькові)

___________
(підпис) М.П.

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

___________
(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 комісії 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 знаходиться за адресою: 62482, Україна, Харківська область, Харківський
район, селище Комуніст, Польовий в‘їзд, 1, (надалі — «Товариство»), повідомляє 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, селище Комуніст, Польовий в’їзд, 1, зала № CR PMI UA KHAGF OPEN.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обрання 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) Ревізора Товариства.
5. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства 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 попередній
(2014р.)
(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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
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 представників акціонерів.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводиться 23 квітня 2015 року з 13:15 до 14:00 згідно з Переліком 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 Загальних зборів). Реєстрація проводиться за адресою: 62482, Україна, Харківська 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 питань 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 Загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — Заступник 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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№55, 23 березня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Лантманнен Акса»
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «Лантманнен Акса»!
1. Повне найменуван- Публічне акціонерне товариство «Лантманнен
ня та місцезнахо- Акса»
дження товариства: 08300, Київська область, м.Бориспіль вул.Привокзальна, буд. 3
2. Дата, час та місце Річні загальні збори акціонерів відбудуться 29 квіт(із зазначенням номе- ня 2015 р. о 09.00
ра кімнати, офісу або за адресою 08300, Київська область, м.Борисзалу, куди мають при- піль вул.Привокзальна, буд. 3, кімната провебути акціонери (учас- дення зборів
ники)) проведення загальних зборів:
3. Час початку і закін- Реєстрація проводиться з 08-45 до 09-00 у день та за
чення реєстрації акці- місцем проведення зборів. Для реєстрації учасники
онерів для участі у зборів повинні мати при собі паспорт, представники
загальних зборах:
акціонерів — паспорт та довіреність на передачу їм
права участі у загальних зборах акціонерів, оформлену згідно діючого законодавства України. Довідки
за телефонами: (04495) 7 12 24, (044) 451 63 74.
4. Дата складення пе- 23.04.2015 р.
реліку акціонерів, які
мають право на участь
у загальних зборах:
5. Перелік питань, що 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рівиносяться на голо- шення про припинення їх повноважень.
сування, згідно з по- 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
рядком денним:
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 вимог, передбачених діючим законодавством України.
8. Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Наглядової ради.
9. Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Ревізійної комісії.
10. Про утворення Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу та обрання голови та
членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів із членами
Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.
12. Про утворення Ревізійної комісії Товариства,
обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії, визначення особи, уповноваженої
на їх підписання з боку Товариства.
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6. Порядок ознайомлення
акціонерів
(учасників) з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися
під час підготовки до
загальних зборів:

13. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, 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 товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
16. Прийняття рішення про схвалення та/або вчинення інших правочинів товариства.
17. Вирішення інших питань загальними зборами
товариства.
18. Організаційні питання.
Акціонери мають можливість ознайомитися з проектами 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 приймаються за 20 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

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

Період
звітний попередній
  113111
  81247
  38848
  35914
  0
  0
  16850
11894
  51014
  31522
  3984
  196
-2327
  6968
  19222
  28517
  20950
  20950
  72942
  38008
  20947
  14722
-9295
7761
418 996 416 418 996 416
  0
  0
  0

  0

  229

  232

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законом.
З повагою,
Генеральний директор
І.І. Червак
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКР
СПЕЦБУД»,
місцезнаходження:39623,
м.Кременчук,

вул Московська,б.6, код за ЄДРПОУ 30566405, (надалі — Товариство) повідомляє про те, що 27 квітня 2015р. об 11.00 год. у приміщенні Товариства 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 здійснюватися 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 повноваження представника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства. 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 наслідками 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 Товариством 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 понеділка 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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
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 законодавством.
Голова Правління 	Мордас В.П.

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 реєстру, що міститиме перелік акціонерів, які мають право на участь у річних
Загальних зборах, встановлено 21 квітня 2015р. Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів: 1. Прийняття рішення з питань проведення Загальних 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. Затвердження 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;

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» квітня 2015 року о 12:00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів: 04107, м. Київ, вул. Нагірна, 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» квітня 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 Загальних 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 Товариства, лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Затвердження звіту виконавчого органу про результати фінансовогосподарської 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 Товариства 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 договорів, 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 представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного
законодавства України.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів особисто
або через уповноваженого представника до дати проведення загальних зборів за адресою: 04107, м. Київ, вул. Нагірна, 12, офісне приміщення на першому 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 Загальних зборів — за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при
собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність 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

7. Нерозподілений прибуток за звітний період – 0, за попередній – 0; 8. Власний 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 період – 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 викуплених протягом періоду (шт.) за звітний період – 0, за попередній – 0; 15. Загальна 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 акціонерів 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 — Директор Левковська Людмила Петрівна. Телефон д/довідок: (044)-483-19-41.
Директор ПрАТ «Магазин № 1715 «Госптовари».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«туристично-виробнича фірма «Чорне море»

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 Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах — 20 квітня 2015 року. Для участі у зборах, акціонерам, включеним до зазначеного переліку, необхідно мати при собі паспорт, 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 проведення 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. Рішельєвська, 59, приймальня. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Генеральний директор Товариства — Хованський К.А.
Довідки за тел. (048) 77 24 88.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

\Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2014 р. (тис. грн.)
Показник
Звітний Попередній
період
період
Всього активів
440926
421981
Основні засоби
353234,3
337140
Довгострокові фінансові інвестиції
19999,5
20000
Запаси
1086,4
725
Сумарна дебіторська заборгованість
39907,6
23131
Грошові кошти та їх еквіваленти
15021,9
17484
Нерозподілений прибуток (непокритий -10997,1
-14232
збиток)
Власний капітал
229152,5
234327
Статутний капітал
39400
29400
Довгострокові зобов`язання
0
0
Поточні зобов`язання
211773,5
187654
Чистий прибуток (збиток)
3234,9
-753
Середня річна кількість акцій, шт
2800000
2800000
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
викуп власних акцій протягом звітного
періоду
Чисельність працівників на кінець
49
324
звітного періоду, осіб

Генеральний директор
АТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» К.А. Хованський

Приватне акціонерне товариство
«Будінженермережа-2»

( код ЄДРПОУ 04013376, адреса місцезнаходження: 03126,
м. Київ. просп..Відрадний, 107), повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
24 квітня 2014 року, за адресою: м.Київ. просп..Відрадний, 107,
2 поверх, кабінет голови правління. Реєстрація акціонерів відбудеться з 14.30 до 15.00. в той же день за місцем проведення
зборів. Початок зборів о 15.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 20 квітня 2014 року.
Порядок денний
(Перелік питань для голосування):
1. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу
Товариства за 2014 рік.
4. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2014 рік з
урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Надання повноважень/згоди правлінню Товариства на відчуження основних засобів та майна товариства.
6. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради.
7. Про обрання Голови та членів Наглядової ради. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними
Головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання з ними договорів.
8. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.
9. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, 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..Відрадний, 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
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зборів) у відповідальної особи — Головного бухгалтера товариства
Морозової Л.В.
Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонерів
Довідки за тел. (044) 458-9451 ПрАТ «Будінженермережа-2» (Емітент), (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
36
49
(осіб)
Наглядова рада та Правління Товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про проведення чергових загальних зборів
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
акціонерів
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊ
«ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
(ПАТ
«ОДЕСЬКИЙ
ПОРТОВИЙ
ХОЛОДИЛЬНИК»); код за

ɋɌɊȱɅɈɑɇɂɃɁȺȼɈȾª
ЄДРПОУ: 05529900; місцезнаходження: Україна, Одеська область, м. ОдеɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
са, 
Митна
площа, 1-Б, повідомляє,
що 24 ɦ
квітня
2015 року о ɜɭɥ
13:00Ȼɿɥɨ
год.
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɍɤɪɚʀɧɚ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ
відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРɫɬɨɰɶɤɨɝɨ
НОГО
ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ
ХОЛОДИЛЬНИК».
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫɬɟɥ

  
Для участі
загальних зборах акціонери мають прибути у зазначений час
ɮɚɤɫ
 у
за наступною
адресою:
Україна,
Одеська
область,
місто
Одеса, вулиця ЖуȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚGV]#GV]GSXDWDW#GV]GSXD
ковського,
будинок 38, приміщення актового залу ДК ім. Лесі Українки.
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZGV]GSXD
12 
год.
00ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ
хв. і закінчиться
о 12ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
год. 50 хв.ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɝɥɚɜɢ  ɪɨɡɞɿɥɭ ,,,
ȼɢɞ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у заɚɛɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢɮɨɧɞɭɨɩɟɪɚɰɿɣɡ
гальних
зборах: 24 година 20 квітня 2015 року.
ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭ,,,ɰɶɨɝɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹȼɿ
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
ɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
1. Прийняття рішень з,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
питань проведення загальних зборів акціонерів,
обрання
голови та
членів лічильної
секретаря
загальних зборів.
 Ɋɿɲɟɧɧɹɦ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜ комісії,
ɉȺɌ ©ȾɧɋɁª
ɜɿɞ 
ɪ ɩɪɢ
2. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
ɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɫɬɭɩ
3. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передɧɢɤɚɝɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ȾɧɋɁªɁɚɩɪɢɜɨɞɢɘɪɿɹɉɟɬɪɨɜɢɱɚɧɚɩɿɞ
бачених
законом.
ɫɬɚɜɿɨɫɨɛɢɫɬɨʀɡɚɹɜɢɉɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿɹȺȿʋɜɢɞɚɧɢɣ
4. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії тоɪȺɇȾɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
вариства
рік та прийняття
рішень
за наслідками
звіту
ɑɚɫɬɤɚзаɭ2014
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉȺɌ
©ȾɧɋɁª
розгляду
ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
Ревізійної
ɫɭɞɢɦɨɫɬɿкомісії.
ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟɦɚɽ ɋɬɪɨɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
5. Звіт Наглядової ради та прийняття рішень за наслідками розгляду
ɹɤɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɪɨɤɿɜɦɿɫɹɰɿɜ
звіту
Наглядової ради.
ɊɿɲɟɧɧɹɦɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɉȺɌ©ȾɧɋɁªɜɿɞɪɨɛɪɚɧɨ
Звіт Правління
прийняття
за наслідками
розгляду
звіту
ɞɨ 6.
ɫɤɥɚɞɭ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹта
ɉȺɌ
©ȾɧɋɁªрішень
Ɂɞɸɦɚɽɜɚ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɨ
Правління.
ɜɢɱɚɭɡɜCɹɡɤɭɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɦ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɚ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɂɚɩɪɢɜɨ
Внесення
змін до
Статуту.ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
Затвердження
підписання
Статуту у
ɞɢ 7.
ɘɪɿɹ
ɉɟɬɪɨɜɢɱɚ
Ɋɿɲɟɧɧɹɦ
ɉȺɌта
©ȾɧɋɁª
ɜɿɞ 
нової
редакції.Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱɚ ɨɛɪɚɧɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɝɨɥɨɜɢ
ɪ Ɂɞɸɦɚɽɜɚ
8. Внесення
до складу
Наглядової
ради.
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɉȺɌзмін
©ȾɧɋɁª
ɭ ɡɜCɹɡɤɭ
ɡ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɦ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɡɚɫɬɭɩ
9. ɝɨɥɨɜɢ
Щодо припинення
лічильної
комісії зборів.
ɧɢɤɚ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹповноважень
Ɂɚɩɪɢɜɨɞɢ ɘɪɿɹ
ɉɟɬɪɨɜɢɱɚ
ɉɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿɹ ȺɄ
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ʋɜɢɞɚɧɢɣɪɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɶɤɢɦɆȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜ
ПАТ
«Одеський
портовий
холодильник»
(тис.
грн.)
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
Найменування показника
Період
ɊɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɉȺɌ©ȾɧɋɁªɚɤɰɿɹɦɢɉȺɌ©ȾɧɋɁ©ɧɟɜɨɥɨɞɿɽ
Звітний Попередній
ɑɚɫɬɤɚɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ȾɧɋɁªɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚ
(2014 рік) (2013 рік)
ɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨ±ɪɨɤɢɞɨ
Усього активів
163872
36385
ɱɟɪɝɨɜɢɯ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɉȺɌ ©ȾɧɋɁª  ɪɨɤɭ
ȱɧɲɿ ɩɨɫɚɞɢ
ɹɤɿ ɨɛɿ
Основні засоби
161081
32972
ɣɦɚɜɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩCɹɬɢɪɨɤɿɜɧɚɱɚɥɶɧɢɤɰɟɯɭɜɌɈȼ©ɇɨɜɿɬɟɯɧɨ
Довгострокові
фінансові
інвестиції
- ©ȾɧɋɁª ɧɚɱɚɥɶ
ɥɨɝɿʀª
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ȼȺɌ
Запаси
ɧɢɤɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭȼȺɌ
ɉȺɌ ©ȾɧɋɁªɞɢɪɟɤɬɨɪɡɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɉȺɌ
Сумарна дебіторська заборгованість
2638
3383
©ȾɧɋɁª
Грошові кошти та їх еквіваленти
45
5
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Нерозподілений
прибуток
(22515)
(18145)
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
Власний капітал
128069
1810
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
Статутний капітал
15000
15000
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Довгострокові зобов’язання
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ȾɧɋɁª
Поточні зобов’язання ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɡɚɜɨɞɭɌɚɪɚɧɟɧɤɨɋȾ
35803
34575
Чистий прибуток (збиток)
(4370) ɪ
(1952)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
37486
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
2
власних акцій протягом періоду
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 загальних 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 будинку), телефон (048) 7223059; посадова особа товариства, відповідальна 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 — документ, 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»

ɒɚɧɨɜɧɿɚɤɰɿɨɧɟɪɢ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɌɈȼȺɊɇɈɋɂɊɈȼɂɇɇȺɎȱɊɆȺ
©ȾɇȱɉɊɈɈȻɅɈɉɌɌɈɊȽª

ɤɨɞȯȾɊɉɈɍ ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪɨɫɩɟɤɬɉɪɚɰɿɛɭɞ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ
ɉɪɨɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ  ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɨ  ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ
ɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪɨɫɩɟɤɬɉɪɚɰɿɛɭɞɤɚɛɿɧɟɬȽɟɧɟ
ɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɩɢɬɚɧɧɹɦɢ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɡɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
 ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɶ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ ɡɚ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹʀɯɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧɉɊȺɌ©ɌɋɎ©Ⱦɧɿɩɪɨɨɛɥɨɩɬɬɨɪɝª

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 ТОВАРИСТВО «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 нерухомістю 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 товариства «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА» (протокол № 4 від
17.03.2015р) :
1. Припинено повноваження Голови Правління ПрАТ «УКРАЇНСЬКА
ФІНАНСОВА МЕРЕЖА» Филимонова Валерія Вікторовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) з 17.03.2015 р.. Часткою у статутному
капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 26.05.2014 р.
2. Призначено на посаду Голови Правління ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА 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, непогашеної 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 МЕРЕЖА», з 27.05.2014р-17.03.2015р. радник Голови Правління з питань розвитку бізнесу ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА».
3. Призначено Членом Правління ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА
МЕРЕЖА» Филимонова Валерія Вікторовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) з 17.03.2015 р. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 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 «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА», з 17.03.2015р.- Виконавчий директор
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА».
3. Підпис:
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління __________________
Аушев А.А.
		
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 				
20.03.2015р.
					
(дата)
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№55, 23 березня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПрАТ «НАФТОІМПЕКС»

Шановний акціонер!
ПрАТ «НАФТОІМПЕКС», код ЄДРПОУ 23477687, повідомляє Вас про
проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2015 р. о 10 год. 00 хв. за адресою: 93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 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 загальних зборах є 23 квітня 2015 р., що відповідає вимогам, встановленим
абзацом 2 частини 1 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514 від 17.09.2008 р.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, Ви можете ознайомитися за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 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 Загальних зборів.
2) Розгляд і затвердження річного звіту ПрАТ «НАФТОІМПЕКС» за підсумками 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 органу, ревізора;
5) Попереднє схвалення угод, які можуть бути здійснені протягом одного 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
6
2
(осіб)
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 чергових 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. Маастріхт, 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 (виконавчого 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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
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»
Приватне акціонерне товариство «Рівне-Борошно» (код ЄДРПОУ —
31435947, місцезнаходження — 33000, м. Рівне, вул. Біла, 35) повідомляє
про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27» квітня 2015 року о 12.00 год. за адресою: Рівненська обл.,
м. Рівне, вул. Біла, 35 (приміщення адмінбудинку, кабінет директора).
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 Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Ревізора Товариства.
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5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
7. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 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 «РівнеБорошно».
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства за 2014 рік (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
(2014 рік) (2013 рік)
Усього активів
62571
61146

№55, 23 березня 2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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)

15407
1000
23699
21276
1189
9586
19052
7869
0
43519
74
7869
0

10304
1000
12312
30783
6656
9512
17381
7869
0
43765
6277
7869
0

0

0

176

177

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 розгляду 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) рішень 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 зборів — також у місті їх проведення. Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариста. Пропозиції вносяться не пізніше наж за 20 днів до проведення
Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства — 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 кандидату, 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. Довідки за телефоном: (044) 406-08-01
Генеральний директор
Колісниченко Л.М.

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загальних
зборів — 27 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 —
документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб — документ, що посвідчує особу (паспорт), 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 «РівнеБорошно» (кабінет бухгалтерії) та/або в день у місці проведення загальних 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.

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 Енергодар, 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. Радянська, буд. 20 (приміщення адміністрації)
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 20 квітня 2015 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії).
2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів.
3. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 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 попередній
2014 р.
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 Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог чинного законодавства.
Акціонери чи їх представники під час підготовки до зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 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, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник директора Шатравка Тетяна Іванівна.
Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного зборів, 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.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДУНАЙВОДБУД — 124»

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. Овідіопольської 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, Одеська область, Овідіопольський район, 7-й км. Овідіопольської дороги, кімната (офіс) №1, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
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) робочих 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 зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера
(його представника), а в разі участі представника акціонера — також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається 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 дороги, 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 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 фінансовогосподарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Директора Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради товариства про результати фінансовогосподарської діяльності в 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії про результати перевірки
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства в 2014 році.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році, та визначення основних напрямків
діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про відчуження (списання) основних засобів Товариства, що не придатні до використання.

Повідомлення про проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства

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. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами 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
-15
- 46
збиток)
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
0
0
власних акцій протягом періоду
18 Чисельність працівників на кінець періоду
59
77
(осіб)
Голова Правління
Хованський А.Г.

Наглядова рада Публічного

акціонерного
товариства «Спецавтоматика»

(місцезнаходження: 65033, м. Одеса, вул. Гастело, 52)
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2013 року об 11:00 за адресою: 65033, м. Одеса, вул. Гастело, 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 Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 18 квітня 2013 року. Для участі у зборах, акціонерам, включеним до зазначеного переліку, необхідно мати при собі паспорт, 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 проведення Зборів.
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного вносяться у
встановленому законом порядку не пізніше, ніж за 20 днів до проведення
Загальних зборів.
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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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
3
5
Телефон для довідок: (0482) 30-62-37
Директор 	В.В. Ачинцев
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 Меджибіж, вул. Чкалова, 58
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі —
ПАТ «Хмельницькрибгосп» та/або Товариство) повідомляє, що 28 квітня
2015 року об 12.00 годині за адресою: Україна, 31530, Хмельницька область, Летичівський район, смт Меджибіж, вул. Чкалова, 58 відбудуться 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: Україна, 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) робочих 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 зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера
(його представника), а в разі участі представника акціонера — також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних 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 ознайомитися з матеріалами 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 матеріалами зборів особа — провідний юрист Товариства Задворний Ю.В.
28 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними 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 фінансовогосподарської діяльності в 2013, 2014 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора Товариства.
5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності в 2013, 2014 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки 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 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 зміну складу засновників Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
14. Внесення змін до внутрiшнiх Положень Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю, шляхом викладення Положень 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
-9270
-8383
-7219
збиток)
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
0
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
85
83
126
(осіб)
Телефон для довідок: (0382) 77-66-36.
Директор ПАТ «Хмельницькрибгосп»

Ю. О. Дубовецький
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»
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 дитяча школа мистецтв імені Л.М. Нагаєва» перший поверх, малий актовий 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: Україна, Одеська область, місто Іллічівськ, вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури, 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 акціонерів, 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 акцій). Реєстрація акціонерів - власників акцій на пред’явника для участі у
загальних зборах відбуватиметься на підставі наявного у акціонера сертифікату 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 комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження
представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. В реєстрації 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 вищезазначених 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 ознайомитися 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 відділу цінних паперів.
28 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься 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. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в
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2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки 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.)
період
Найменування показника
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
0
0
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
6
5
(осіб)
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 депозитарну 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 рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (дата
набрання чинності законом – 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітентом 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 цінних паперах.
ПАТ «АНТАРКТИКА»
*******************
Голова Правління
ПАТ «АНТАРКТИКА»
Зайцев С.Д.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановний Акціонере

АТ «ФОЗЗІ ГРУП»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЗЗІ ГРУП» (ідентифікаційний код 33870713, місцезнаходження: 08132, Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, будинок 5, далі — Товариство) повідомляє Вас, що відповідно до рішення Наглядової ради
Товариства (протокол від 19.03.2015 № 03-2015) 23 квітня 2015 року відбудуться річні (чергові) Загальні Збори акціонерів Товариства (далі — Загальні Збори).
Місце проведення Загальних Зборів: 08132, Київська обл., КиєвоСвятошинський 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 паспорт, а представнику (-ам) Акціонера — паспорт та довіреність на право
представляти інтереси Акціонера на Загальних Зборах, оформлену згідно
з вимогами чинного законодавства. Повноваження представника — посадової особи Акціонера, що є юридичною особою, брати участь та голосувати на Загальних Зборах повинні підтверджуватись оригіналами або
нотаріально посвідченими копіями чи витягами з установчих(-ого)
документів(-у) такого Акціонера та документу, який свідчить про призначення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від імені юридичної особи без довіреності.
Порядок денний річних (чергових) Загальних Зборів (перелік
питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів АТ «ФОЗЗІ ГРУП», затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної 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 попередній
2014 рік
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 ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 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 місцезнаходженням 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 річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів АТ «ФОЗЗІ ГРУП» з 13.00 години до 13.45 години.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства Костельман Володимир Михайлович. 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 паперах 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 ЛIКОIНВЕСТ» (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 закритого типу), в iнтересах якого вiд свого iменi дiє Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами ЛIКО-IНВЕСТ» становить 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 паперах 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 обмеженою 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 паперах з'явився власник, якому належить бiльше 10% голосуючих акцiй
(45 237 000 штук голосуючих акцiй)– ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«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 паперах з'явився власник, якому належить бiльше 10% голосуючих акцiй
(9 580 194 штук голосуючих акцiй)– ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «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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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОЯРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05538879; місцезнаходження: Київська
область, м. Боярка, вул. Шевченка, 176) повідомляє про проведення загальних 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 (учасникам), 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 загальних зборах: 17 квітня 2015 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
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2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово — господарської 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) товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014р.
7. Про рішення про припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
8. Про обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів,
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контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів
(контрактів).
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: Київська область, м.Боярка, вул.Шевченка, 176 (бухгалтерія), а в день проведення
Загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова Правління. 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
Сумарна дебіторська заборгованість
93,3
Грошові кошти та їх еквіваленти
3,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-2030,4
Власний капітал
3003,4
Статутний капітал
3702,5
Довгострокові зобов’язання
0,0
Поточні зобов’язання
116,0
Чистий прибуток (збиток)
9,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
14809870
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0,0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
22

5,5
120,4
14,6
-2039,4
2994,4
3702,5
0,0
97,8
-74,1
14809870
0
0,0
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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ПРИВАТНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ»
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 Святогірськ, вулиця 60-річчя Жовтня, буд. 21, готель «Roche Royal», конференцзал.
4. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 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 порядком денним:
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1) Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності 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 укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
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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, розташований на третьому поверсі (ідентифікувати кабінет можна за табличкою з
надписом «Юридичний відділ»). Посадова особа Товариства, відповідальна 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
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)

117042
117042
77803
77803
0
0
528178
402024
40948
36161
77802564 77802564
0
0
0

0

1160

1223

Для участі у загальних зборах акціонерам мати при собі документ, що
посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу, 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»
Приватне акціонерне товариство «Рівнеавтошляхбуд» (код ЄДРПОУ —
31435931, місцезнаходження — 33000, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 446) повідомляє про скликання річних (чергових) загальних зборів
акціонерів, які відбудуться «28» квітня 2015 року о 12.00 год. за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 446, (приміщення адмінбудинку, кабінет директора).
Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах — станом на 24 годину «22» квітня 2015 року.

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за
2014 рік.
7. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 2014 року.
8. Про надання згоди на укладення Товариством договору майнової поруки. Про уповноваження осіб на підписання договору майнової поруки.

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 Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Ревізора Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства за 2014 рік (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
(2014 рік)
(2013 рік)
Усього активів
23170
26121
Основні засоби
8366
7830
Довгострокові фінансові інвестиції
102
102
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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)

1367
8976
3879
-3473

2133
14710
859
-4378

4342
5110
0
18828
905
5110
0

2382
5110
0
23739
293
5110
0

0

0

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 представників фізичних і юридичних осіб — документ, що посвідчує особу (паспорт), 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 «Рівнеавтошляхбуд» (кабінет бухгалтерії) та/або в день, у місці проведення загальних 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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА»

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» (надалі за текстом — ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА»), ідентифікаційний код юридичної особи: 32709143, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 28, повідомляє, що
чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА 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 загальних зборах: з: 11:00 до 12:00 год. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів, 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 зборів акціонерів (президії в складі Голови та секретаря зборів, лічильної комісії) та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА».
2. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності ПрАТ «СТРАХОВА 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 Товариством у 2014 році.
9. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» за 2014 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрямків 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: акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 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 ознайомлення 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 «УКРПРОМСТРАХ»
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 загальних зборах: з: 11:00 до 12:00 год. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів, 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 зборів акціонерів (президії в складі Голови та секретаря зборів, лічильної комісії) та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « УКРПРОМСТРАХ ».
2. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності ПрАТ «СТРАХОВА 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 Товариством у 2014 році.
9. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « УКРПРОМСТРАХ » за 2014 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрямків 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: акціонери 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 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 ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Регалова Т.Р
Тел.: (044) 353-20-10
Ел.адреса: dmitriy76@gmail.com
Генеральний директор
Т.Р.Регалова

АТ ЗНКІФ «ІТТ-КАПІТАЛ ІІ»
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 проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати документ,
що підтверджує особу. Представники акціонерів — документ, що підтверджує 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 загальних 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.
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5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами Товариства за 2014 р.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту зберігача Товариства в 2014 р.
7. Затвердження звіту незалежного оцінювача майна про результати діяльності 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 статутного капіталу Товариства станом на кінець 2014 року.
11. Визначення порядку покриття збитків.
12. Затвердження змін до договору про управління активами Товариства, викладених у формі додаткової угоди.
13. Затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів 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 попереднє схвалення значних правочинів.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
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 Світло» Крикунова Юрія Володимировича (особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних). Підставою прийняття такого рішення є заява Крикунова Ю.В., оголошена 17.03.2015 р., про припинення повноважень голови На-

Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4
361
(2253)
898
251 000
2
35
2953
-

13
(2288)
863
251 000
(62)
2953
-

-

-

глядової Ради АТ «Центр Світло» шляхом відкликання з вказаної посади.
Строк перебування на даній посаді 2 роки та 11 місяців. Часткою в статутному 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 розкриття 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: заступник голови правління АБ «Кліринговий дім», член Наглядової Ради Товариства. 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 непогашеної 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 Олександр Васильович 18.03.2015

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПрАТ «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ»

Шановний акціонер!
ПрАТ «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ» (Ідентифікаційний код 34818125, місцезнаходження Товариства: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73), надалі —
«Товариство», повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23.04.2015 р. о 12:00 за місцезнаходженням
Товариства: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73, зал для проведення 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 Товариства.
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяль-
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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 неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.
8. Прийняття рішення про погодження правочинів, здійсненних Товариством протягом 2014-1кв.2015 року та вчинення значних правочинів (попереднє схвалення).
Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно
мати документ, що посвідчує особу (паспорт), доручення на право участі в Загальних зборах, оформлене належним чином (для представників акціонерів).

№55, 23 березня 2015 р.
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Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається 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, попередньо домовившись про зустріч за телефоном: (044) 585 60 00 (відповідальна 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
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

0,1
(1629,7)
8370,3
10 000,0

0,1
20,5
10 020,5
10 000,0

155,8
(1599,4)
1 000 000
-

73,6
14,3
1 000 000
-

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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПриВАтНе акціонерне товариство
«УКРІНПРО»

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 органу ПрАТ «УКРІНПРО».
4) Затвердження річних результатів діяльності ПрАТ «УКРІНПРО»
за 2014 рік.
5) Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «УКРІНПРО» за 2014 рік з урахуванням вимог чинного законодавства України.
6) Про попереднє схвалення значних правочинів (стосовно надання або отримання кредитів (позик); надання або отримання послуг; виконання та замовлення робіт; відчуження або придбання майна, включаючи корпоративні права та об’єкти права інтелектуальної власності;
щодо заснування та участі ПрАТ «УКРІНПРО» в інших юридичних особах, об’єднаннях; стосовно передачі майна або майнових прав в заставу 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 органах юридичних осіб та об’єднань юридичних осіб, засновником (учасником, членом тощо) яких є ПрАТ «УКРІНПРО».
8) Про приєднання до ПрАТ «УКРІНПРО» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛІНВЕСТ» (ідентифікаційний
код юридичної особи 32582460), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО — ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 32981548) та інших юридичних осіб.
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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
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
41
51
(осіб)

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 додатково — довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством
України.
Акціонери або їх представники можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів, у приміщенні ПрАТ «УКРІНПРО» за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 3,
кімната 203.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ȾɇȱɉɊɈɉȿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿ ɌɊɈȼɋɖɄɂɃɌȿɉɅɈȼɈɁɈɊȿ
ɬɟɧɬɚɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡ
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɚ ɆɈɇɌɇɂɃɁȺȼɈȾª
ɬɟɥɟɮɨɧɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɄɪɚɫɧɨɡɚɜɨɞɫɶɤɚɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ
ɄɿɪɨɜɫɶɤɢɣȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶ
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 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
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ɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾ
ɊɉɈɍ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ
ɉɪɢɜɚɬɧɟɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ
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ɮɿɪɦɚ©ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥª
ɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟ
ɧɢɣɚɭɞɢɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
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ɚɤɰɿɣɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɍɡɜ¶ɡɤɭɡ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɬɸɚɤɰɿɣɜɩɪɢɜɚɬɧɢɯɪɭɤɚɯɡɚ
ɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɧɟɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɿɨɞɭ
ɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɳɨɩɟɪɟɞɭɜɚɜɡɜɿɬɧɨɦɭ
ɡɚɩɪɨ ɡɚɩɪɢɜɿɥɟ
ɡɚɩɪɢɜɿ
ɡɚɩɪɨɫɬɢ
ɫɬɢɦɢ ɣɨɜɚɧɢɦɢ
ɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ
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ɚɤɰɿɹɦɢ ɚɤɰɿɹɦɢ
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ɉȺɌ©ȼɂɀɇɂɐɖɄɂɃȾɈɄª

ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɳɨ  ɪ ɨɛ  ɝɨɞ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɤɥɭɛɭ ɩɿɞɩɪɢ
ɽɦɫɬɜɚɹɤɢɣɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣɡɚɚɞɪɟɫɨɸɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚɨɛɥ
ɦȼɢɠɧɢɰɹɜɭɥɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɛɨɪɚɯɫɤɥɚ
ɞɚɽɬɶɫɹɫɬɚɧɨɦɧɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɝɨɞɞɨ
ɝɨɞɪɨɤɭɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜȾɨɜɿɞɤɢɡɚɬɟɥɟɮɨ
ɧɨɦ    Ɂ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɦɨɠɧɚɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɡɚɚɞɪɟɫɨɸɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡ
ɞɨɝɨɞɡɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶɞɨɝɨɥɨɜɧɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɸ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɡɛɨɪɿɜɜɢɛɨɪɢɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɛɨ
ɪɿɜɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɁɜɿɬɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɩɿɞɫɭɦɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪ
ɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɉȺɌ©ȼɢɠɧɢɰɶɤɢɣȾɈɄªɭɪɧɚɩɪɹɦɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɧɚɪɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɢɦɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚ
ɪɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɢɦɁɜɿɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɛɚɥɚɧɫɭɉȺɌɬɚɩɨɪɹɞɨɤɪɨɡɩɨɞɿɥɭ
ɩɪɢɛɭɬɤɭɡɚɪɭɬɜɨɪɟɧɧɹɰɿɥɶɨɜɢɯɮɨɧɞɿɜɧɚɪɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧ
ɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɡɚɪɬɚɧɚɞɚɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɡɝɨɞɢɧɚɭɤɥɚ
ɞɚɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɭɪ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞɢ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
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Ⱦɚɬɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ  ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɩɥɚɬɚ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɡɚɪɿɤɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹɭɞɪɭɝɨɦɭɤɜɚɪɬɚɥɿ
Ɉɩɢɫ
ɪɨɤɭ Ⱦɚɬɚ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ȼɢ
ɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɡɚɪɿɤɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹɡɚɜɟɪ
ɲɢɬɢɞɨɱɟɪɜɧɹɪɨɤɭ
ȱȱɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ
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ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ


ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ ɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ


ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɚɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶ


ɜɢɩɭɫɤɿɜɜɢɤɭɩɥɟɧɿɩɪɨ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɜɿɞ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ


ɬɹɝɨɦɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɰɿɧɧɢɯ


ɩɚɩɟɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ȼɨȽɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɋɜɟɪɝɭɧɈɥɟɤɫɚɧɞɪȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱ
ɪ

ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ɆȺɆȺ
ɅɂȽȱȼɋɖɄɂɃ ȽȱɉɋɈȼɂɃ ɁȺȼɈȾª ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ  

ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɳɨɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ
ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɝɨɞɡɚɚɞɪɟɫɨɸɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɚɑɟɪɧɿ
ɜɟɰɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɇɨɜɨɫɟɥɢɰɶɤɢɣɪɚɣɨɧɫɆɚɦɚɥɢɝɚɜɭɥɅɟɧɿɧɚ
ɜɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɨɮɿɫɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɈɊəȾɈɄȾȿɇɇɂɃ
Ɉɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɝɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧɿɜɥɿ
ɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ 
ɊɨɡɩɨɞɿɥɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɿɜɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɉɪɨ
ɩɨɪɹɞɨɤɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ
Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɿɱɧɢɯ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɪɊɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɛɨɪɿɜɩɪɨ
ɜɨɞɢɬɶɫɹɪɡɝɨɞɞɨɝɨɞɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜ
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢ ʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɇɨɜɨɫɟɥɢɰɶɤɢɣɪɚɣɨɧɫɆɚɦɚɥɢɝɚɜɭɥɅɟɧɿɧɚɡɚɥ
ɡɚɫɿɞɚɧɶɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɝɨɞɞɨɝɨɞɚɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɤɨɠɡɚɦɿɫɰɟɦʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢȽɨɥɨɜɚ
ɩɪɚɜɥɿɧɧɹɄɪɨɧɲɟɜɫɶɤɢɣȱɆɌɟɥɟɮɨɧɢɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɬɢɫɝɪɧ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪ
ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
ɑɢɫɥɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɭɬɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɜɿɞɫɭɬɧɿȼɢɤɭɩɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɬɚɪɪɧɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿ
ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋɌɊɈɃȱɇɌȿɊɇª

ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɚɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥȺɪ
ɬɟɦɚ  ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ   ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɳɨ  ɤɜɿɬɧɹ 
ɪɨɤɭ ɨ  ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ Ⱥɪɬɟɦɚ ɛ  ɭ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɡɚɥɭ ɡɚɫɿɞɚɧɶ  ±ɣ ɩɨɜɟɪɯ  ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ ɪɿɱɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ
ɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɉɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɂɜɿɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿɡɚɪɿɤɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɡɚɪɿɤ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɿɡɛɢɬɤɿɜ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɚ
ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɜɪɨɰɿ
 ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨ
ɱɢɧɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɿɡɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɿɫɬɸɳɨɦɨɠɭɬɶɜɱɢ
ɧɹɬɢɫɶɧɚɩɪɨɬɹɡɿɪɨɤɭɬɚɜɫɿɱɧɿɤɜɿɬɧɿɪɨɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟ
ɛɿɥɶɲɟɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹ 
 ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪ
ɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ ɿ
ɧɚɪɿɤɬɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɜɢɦɨɝɫɬɨɫɨɜɧɨɧɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɭɞɨ
ɇɄɐɉɎɊ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ 
ɉȿɊȱɈȾɂ
Ɂɜɿɬɧɢɣ ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɇȺɃɆȿɇɍȼȺɇɇəɉɈɄȺɁɇɂɄȺ
ɪɿɤ
ɪɿɤ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɩɪɨɬɹ


ɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩ


ɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨɞɭ


ɨɫɿɛ
Ⱦɚɬɚɫɤɥɚɞɟɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɪ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɛɨɪɿɜɛɭɞɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ɡɚɚɞɪɟɫɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜ ɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥȺɪɬɟɦɚɛ
ɡɚɥɡɚɫɿɞɚɧɶɣɩɨɜɟɪɯ ɡɝɨɞɢɧɞɨɝɨɞɢɧɡɚɩɟɪɟɥɿ
ɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɫɤɥɚ
ɞɟɧɨɝɨɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɪ
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɚɫɩɨɪɬɚɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ²ɩɚɫɩɨɪɬɬɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɹɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɜɢɦɨɝɚɦɢɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɡ ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɞɥɹ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡ
ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ
ɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹɜɪɨɛɨɱɿɞɧɿ
ɡɞɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥȺɪɬɟɦɚɛ
ɤɿɦɧɚɬɚʋȼɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɭɦɿɫɰɿʀɯɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɧɹȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭ
ɦɟɧɬɚɦɢ±ɝɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɋɬɪɨɣȱɧɬɟɪɧªȺɜɞɟɟɜɈɥɟɝȺɪɤɚɞɿɣɨɜɢɱ
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©ɋɬɪɨɣȱɧɬɟɪɧªɋȼɒɤɨɥɶɧɢɤ
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ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ
ȱɇɀȿɇȿɊɇɈɌȿɏɇȱɑɇɂɃɐȿɇɌɊ
©ɄɈɇɌȺɄɌª

ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɚɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɄɚ
ɛɚɪɞɢɧɫɶɤɚɛɤɨɞȯȾɊɉɈɍ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɳɨɤɜɿɬɧɹ
 ɪɨɤɭ ɨ  ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ Ʉɚɛɚɪ
ɞɢɧɫɶɤɚɛɭɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɡɚɥɭɡɚɫɿɞɚɧɶ ±ɣɩɨɜɟɪɯ ɜɿɞɛɭɞɭɬɶ
ɫɹɪɿɱɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɉɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɂɜɿɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿɡɚɪɿɤɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɡɚɪɿɤ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɿɡɛɢɬɤɿɜ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɚ
ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɜɪɨɰɿ
 ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨ
ɱɢɧɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɿɡɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɿɫɬɸɳɨɦɨɠɭɬɶɜɱɢ
ɧɹɬɢɫɶɧɚɩɪɨɬɹɡɿɪɨɤɭɬɚɜɫɿɱɧɿɤɜɿɬɧɿɪɨɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟ
ɛɿɥɶɲɟɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹ 
 ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪ
ɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ ɿ
ɧɚɪɿɤɬɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɧɲɢɯɜɢɦɨɝɫɬɨɫɨɜɧɨɧɚɞɚɧɧɹɡɜɿɬɭɞɨ
ɇɄɐɉɎɊ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ 
ɉȿɊȱɈȾɂ
Ɂɜɿɬɧɢɣ ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɇȺɃɆȿɇɍȼȺɇɇəɉɈɄȺɁɇɂɄȺ
ɪɿɤ
ɪɿɤ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹ
ɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢ
ɤɭɩɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ


ɨɫɿɛ
Ⱦɚɬɚɫɤɥɚɞɟɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɪ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɛɨɪɿɜɛɭɞɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ɡɚɚɞɪɟɫɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜ ɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɄɚɛɚɪɞɢɧ
ɫɶɤɚ  ɡɚɥ ɡɚɫɿɞɚɧɶ ɣ ɩɨɜɟɪɯ  ɡ  ɝɨɞɢɧ ɞɨ  ɝɨɞɢɧ ɡɚ
ɩɟɪɟɥɿɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɪ
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɚɫɩɨɪɬɚɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ²ɩɚɫɩɨɪɬɬɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɹɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɜɢɦɨɝɚɦɢɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɡ ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɞɥɹ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡ
ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ
ɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹɜɪɨɛɨɱɿɞɧɿ
ɡɞɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɄɚɛɚɪɞɢɧɫɶɤɚ
ɛ  ɤɿɦɧɚɬɚ ʋ  ȼ ɞɟɧɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ  ɭ ɦɿɫɰɿ ʀɯ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±ɫɬɚɪɲɢɣɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɅɚɫɶɤɨɅɚɪɢɫɚȽɟɨɪɝɿʀɜɧɚ
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ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɚɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɄɚ
ɛɚɪɞɢɧɫɶɤɚɛɤɨɞȯȾɊɉɈɍ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɳɨɤɜɿɬɧɹ
ɪɨɤɭɨɛɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɄɚɛɚɪ
ɞɢɧɫɶɤɚɛɭɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɡɚɥɭɡɚɫɿɞɚɧɶ ±ɣɩɨɜɟɪɯ ɜɿɞɛɭɞɭɬɶ
ɫɹɪɿɱɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɉɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɂɜɿɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿɡɚɪɿɤɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɡɚɪɿɤ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɿɡɛɢɬɤɿɜ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɚ
ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɜɪɨɰɿ
 ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨ
ɱɢɧɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɿɡɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɿɫɬɸɳɨɦɨɠɭɬɶɜɱɢ
ɧɹɬɢɫɶɧɚɩɪɨɬɹɡɿɪɨɤɭɬɚɜɫɿɱɧɿɤɜɿɬɧɿɪɨɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟ
ɛɿɥɶɲɟɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹ 
 ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪ
ɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ ɿ
ɧɚɪɿɤɬɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɜɢɦɨɝɫɬɨɫɨɜɧɨɧɚɞɚɧɧɹɡɜɿɬɭɞɨ
ɇɄɐɉɎɊ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ 
ɉȿɊȱɈȾɂ
Ɂɜɿɬɧɢɣ ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɇȺɃɆȿɇɍȼȺɇɇəɉɈɄȺɁɇɂɄȺ
ɪɿɤ ɪɿɤ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦ


ɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ


ɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨɞɭ


ɨɫɿɛ
Ⱦɚɬɚɫɤɥɚɞɟɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɪ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɛɨɪɿɜɛɭɞɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ɡɚɚɞɪɟɫɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜ ɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɄɚɛɚɪɞɢɧ
ɫɶɤɚ  ɡɚɥ ɡɚɫɿɞɚɧɶ ɣ ɩɨɜɟɪɯ  ɡ  ɝɨɞɢɧ ɞɨ  ɝɨɞɢɧ ɡɚ
ɩɟɪɟɥɿɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɪ
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɚɫɩɨɪɬɚɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ²ɩɚɫɩɨɪɬɬɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɹɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɜɢɦɨɝɚɦɢɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɡ ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɞɥɹ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡ
ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ
ɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹɜɪɨɛɨɱɿɞɧɿ
ɡɞɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɄɚɛɚɪɞɢɧɫɶɤɚ
ɛ  ɤɿɦɧɚɬɚ ʋ  ȼ ɞɟɧɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ  ɭ ɦɿɫɰɿ ʀɯ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±ɝɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ©ȽɚɧɡɚɍɤɪɚʀɧɚªɈɜɚɞɨɜɢɱɋɜɿɬɥɚɧɚɅɟɨɧɿɞɿɜɧɚ
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©Ƚɚɧɡɚɍɤɪɚʀɧɚªɋȼɒɤɨɥɶɧɢɤ

ɉɊɂȼȺɌɇȿ
ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋȱɌȱɆȺɊɄȿɌª

ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɚɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɄɚ
ɛɚɪɞɢɧɫɶɤɚɛɤɨɞȯȾɊɉɈɍ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɳɨɤɜɿɬɧɹ
 ɪɨɤɭ ɨ  ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ Ʉɚɛɚɪ
ɞɢɧɫɶɤɚɛɭɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɡɚɥɭɡɚɫɿɞɚɧɶ ±ɣɩɨɜɟɪɯ ɜɿɞɛɭɞɭɬɶ
ɫɹɪɿɱɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɉɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɂɜɿɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿɡɚɪɿɤɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɡɚɪɿɤ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɿɡɛɢɬɤɿɜ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɚ
ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɜɪɨɰɿ
 ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨ
ɱɢɧɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɿɡɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɿɫɬɸɳɨɦɨɠɭɬɶɜɱɢ
ɧɹɬɢɫɶɧɚɩɪɨɬɹɡɿɪɨɤɭɬɚɜɫɿɱɧɿɤɜɿɬɧɿɪɨɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟ
ɛɿɥɶɲɟɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹ 
 ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ ɬɚ
ɧɚɪɿɤɬɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɧɲɢɯɜɢɦɨɝɫɬɨɫɨɜɧɨɧɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɭɞɨ
ɇɄɐɉɎɊ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ 
ɉȿɊȱɈȾɂ
Ɂɜɿɬɧɢɣ ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɇȺɃɆȿɇɍȼȺɇɇəɉɈɄȺɁɇɂɄȺ
ɪɿɤ ɪɿɤ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɩɪɨɬɹ


ɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ


ɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨɞɭ


ɨɫɿɛ
Ⱦɚɬɚɫɤɥɚɞɟɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɪ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɛɨɪɿɜɛɭɞɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ɡɚɚɞɪɟɫɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜ ɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɄɚɛɚɪɞɢɧ
ɫɶɤɚ  ɡɚɥ ɡɚɫɿɞɚɧɶ ɣ ɩɨɜɟɪɯ  ɡ  ɝɨɞɢɧ ɞɨ  ɝɨɞɢɧ ɡɚ
ɩɟɪɟɥɿɤɨɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɪ
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɚɫɩɨɪɬɚɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ²ɩɚɫɩɨɪɬɬɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɹɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɜɢɦɨɝɚɦɢɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɡ ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɞɥɹ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡ
ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ
ɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹɜɪɨɛɨɱɿɞɧɿ
ɡɞɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɄɚɛɚɪɞɢɧɫɶɤɚ
ɛ  ɤɿɦɧɚɬɚ ʋ  ȼ ɞɟɧɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ  ɭ ɦɿɫɰɿ ʀɯ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±ɝɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ©ɋɿɬɿɆɚɪɤɟɬªɀɟɥɧɢɰɶɤɚɈɥɟɧɚɉɟɬɪɿɜɧɚ
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©ɋȱɌȱɆȺɊɄȿɌªɅɉɆɟɝɟɫ
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ɒȺɇɈȼɇɂɃȺɄɐȱɈɇȿɊȿ

ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɂɃ ɄɈɆȿɊɐȱɃ
ɇɂɃȻȺɇɄ©ɇɈȼɂɃªɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚ Ɋɚɞɚ

ɞɠɟɧɧɹ±ɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪɄɆɚɪɤɫɚɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ 
ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɛɝɨɞɢɧɿɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪ
ɄɚɪɥɚɆɚɪɤɫɚɤ ɣɩɨɜɟɪɯ 
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɡɞɨɝɨɞɢɧ
ȼɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɞɚɬɭ ɧɚ ɹɤɭ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ
ɛɭɬɢɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɿɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɛɟ
ɪɟɡɧɹɪɨɤɭ
ȼɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɞɚɬɭ ɧɚ ɹɤɭ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ
ɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ±ɝɨɞɢɧɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ɉɈɊəȾɈɄȾȿɇɇɂɃ
 Ɋɨɡɝɥɹɞ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ Ʌɿɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɢɯɩɢɬɚɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢȻɚɧɤɭ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɉɪɚɜɥɿɧɧɹȻɚɧɤɭ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀȻɚɧɤɭ
ɉɪɨɪɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤɿɜɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɚɭɞɢɬɨɪɚɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɚɭ
ɞɢɬɭɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿȻɚɧɤɭɡɚɪɿɤɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨ
ɡɜɿɬɭȻɚɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɪɿɤ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭɿɡɛɢɬɤɿɜɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢɦɨɝɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɦ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀɋɬɚɬɭɬɭȻɚɧɤɭɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨʀɡɿɡɦɿɧɚ
ɦɢɜɁɚɤɨɧɿɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɛɚɧɤɢɬɚɛɚɧɤɿɜɫɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶª
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɁɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɊɚɞɭ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɉɪɨɞɨɫɬɪɨɤɨɜɟɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ
Ȼɚɧɤɭ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɲɥɹɯɨɦɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɬɪɭɞɨɜɢɯɞɨɝɨ
ɜɨɪɿɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɳɨɭɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡȽɨɥɨɜɨɸɬɚɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
Ɋɚɞɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭʀɯɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚ
ɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢȻɚɧɤɭ
ɉɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɨɥɨɜɢɬɚɑɥɟɧɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀȻɚɧɤɭ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ 
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ 


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɩɪɨɬɹ


ɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩ


ɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨɞɭ


ɨɫɿɛ 
Ɂɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɢɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢ
ɬɢɫɶɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪɄɚɪɥɚɆɚɪɤ
ɫɚɤɿɦɧɚɬɚʋ ȼɿɞɞɿɥɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɬɚɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɨ
ɪɨɛɨɱɢɯɞɧɹɯɡɞɨ ɩɟɪɟɪɜɚɡ ɚɛɨɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɩɟɪɟɞɩɨɱɚɬɤɨɦɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɭɞɟɧɶʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɪɨɤ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɳɨɞɨ ɩɨ
ɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ   ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɩɪ Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ   ɧɟ
ɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɧɿɜɞɨɞɧɹɫɤɥɢɤɚɧɧɹɡɛɨɪɿɜɩɢɫɶɦɨɜɨɡɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ
ɜɢɦɨɝɋɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯɩɨɬɪɿɛɧɨɦɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭɚɤɰɿ
ɨɧɟɪɚɦɩɚɫɩɨɪɬɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ±ɩɚɫɩɨɪɬɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɳɨ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɛɨɪɚɯɨɮɨɪɦ
ɥɟɧɿɡɝɿɞɧɨɡɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɉɨɫɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸ ɡɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɽɇɚɱɚɥɶɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɬɚɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭȺɄȻ©ɇɈȼɂɃªɉɭɫɬɨɜɚɅɚɪɢɫɚȯɜɝɟɧɿʀɜɧɚ
Ɍɟɥɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹȺɄȻ©ɇɈȼɂɃªɇȼɀɭɪɿɧɚ
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ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɋȼȺɌȱȼ
ɋɖɄȺɊȺɃɈɇɇȺȾɊɍɄȺɊɇəªɤɨɞȯȾɊɉɈɍ

Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɋɜɚɬɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɦ ɋɜɚɬɨɜɟ ɜɭɥ ɇɚɛɟɪɟɠɧɚ ɜɨ
ɞɨɤɚɱɤɚ Ⱥ ɞɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɳɨ ɱɟɪɝɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸ
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɋɜɚɬɿɜɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧɦɋɜɚɬɨɜɟɜɭɥɇɚɛɟɪɟɠɧɚ
ɜɨɞɨɤɚɱɤɚȺ ɚɤɬɨɜɚɡɚɥɚ 
ɉɈɊəȾɈɄȾȿɇɇɂɃ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɜɿɬȾɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ  ɪɨɰɿ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
ɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɨɛɨɬɭɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬ
ɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
ɁɜɿɬɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚ
ɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɿɜɊɟɜɿɡɨɪɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
 ɉɪɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ
ɡɛɢɬɤɿɜ ɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɭɪɨɰɿɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɜɢɩɥɚɬɢ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɉɪɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹȾɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɩɨɫɚɞɢ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹȾɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ
 ɞɨ  ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɛɨɪɿɜ Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɡɞɿɣ
ɫɧɸɽɬɶɫɹɩɪɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿɩɚɫɩɨɪɬɚɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿ
ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɬɚ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ
ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ
ɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ±ɝɨɞɢɧɚɯɜɢɥɢɧɤɜɿɬɧɹ
ɪȺɤɰɿɨɧɟɪɢɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢ
ɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɡɚ
ɚɞɪɟɫɨɸ  Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɋɜɚɬɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɦ ɋɜɚɬɨɜɟ ɜɭɥ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɚ ɜɨɞɨɤɚɱɤɚ Ⱥ ɤɿɦɧɚɬɚ ʋ   ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ
ɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±Ƚɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
Ɇɟɞɜɽɞɽɜɚɋɜɿɬɥɚɧɚȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɪȺɌ©ɋȼȺɌȱȼɋɖɄȺɊȺɃɈɇɇȺȾɊɍɄȺɊɇəª ɬɢɫɝɪɧ
ɩɟɪɿɨɞ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪ
ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɥɢɲɤɨɜɚɜɚɪɬɿɫɬɶ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ȱɧɲɢɣɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟ
ɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɜɥɚɫ
ɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ


Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞ
ɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©ɋɜɚɬɿɜɫɶɤɚɪɚɣɨɧɧɚɞɪɭɤɚɪɧɹª
ȼɆɄɨɪɡɭɧɟɰɶɤɢɣ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɄȱɐɆȺɇ
ɋɖɄȿ ȺɌɉª ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɳɨ  ɪ ɨɛ  ɝɨɞ ɡɚ

ɚɞɪɟɫɨɸ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ ɨɛɥ ɦ Ʉɿɰɦɚɧɶ ɜɭɥ Ɇɟɯɚɧɿɡɚɬɨ
ɪɿɜ  ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɛɭɞɢɧɤɭ ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ ɱɟɪɝɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɊɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɛɨɪɿɜɩɪɨɯɨɞɢɬɢɦɟɡ
ɝɨɞɞɨɝɨɞɭɞɟɧɶɬɚɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜȾɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧ
ɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ±
ɪɁɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢɡɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜɦɨɠɧɚɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɜɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɚɦɿɫɰɟɦɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɞɨɡɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶɞɨɝɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
 Ɂɜɿɬ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ  ɪ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ  Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɮɿ
ɧɚɧɫɨɜɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɡɚɪɁɜɿɬɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɪɬɚɣɨɝɨ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɪɬɚɣɨɝɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɉɪɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɭɪɨɰɿ
ɉɪɨɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɜɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽ
ɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶ ɜɱɢɧɹɬɢɫɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹ
ɝɨɦ  ɪ  ȼɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚȼɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹɬɚɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɬɢɫɝɪɧ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪ
ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɡɛɢɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ


Ɍɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɿɞɫɭɬɧɿȼɢɤɭɩɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɧɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɎȺȻɊɂɄȺ©ɉɊɍɌª

ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɝɨɞɡɚɚɞɪɟ
ɫɨɸɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚɨɛɥɦȽɟɪɰɚɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɭɩɪɢ
ɦɿɳɟɧɧɿ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɿ Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡɛɨɪɿɜ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ
ɜ ɞɟɧɶ ɬɚ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɛɨɪɿɜ ɡ  ɞɨ  ɝɨɞ ɡɝɿɞɧɨ
ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɧɚ  ɪ Ɂ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɪɿɲɟɧɶ
ɬɚɿɧɲɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɹɤɿɛɭɞɭɬɶɜɢɧɨɫɢɬɢɫɶɧɚɪɨɡɝɥɹɞɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿ
ɨɧɟɪɢ ʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɡɚɚɞɪɟɫɨɸɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶɞɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɞɨɭɩɪɢɣɦɚɥɶɧɸ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
Ɉɛɪɚɧɧɹɪɨɛɨɱɢɯɨɪɝɚɧɿɜɡɛɨɪɿɜɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɡɛɨɪɿɜ
Ɂɜɿɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
Ɂɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
ɁɜɿɬɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
ɉɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜ
ɉɪɨɩɨɪɹɞɨɤɜɱɢɧɟɧɧɹɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪɿɤ ɪɿɤ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ 


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ 


ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ 


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɭ ɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚɜɿɞɫɭɬɧɿɜɢɤɭɩɚɤɰɿɣɧɟɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɎȱɇȺɇɋɈȼȺɄɈɆɉȺɇȱə©ȺɄɌɂȼª

ɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
ɨɛɥ ɦɿɫɬɨ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɀɨɜɬɧɟɜɢɣ ɪɚɣɨɧ ɜɭɥɢɰɹ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɶɤɨɝɨ
ɛɭɞɢɧɨɤȼ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ  ɪɨɤɭ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
ɨɛɥ ɦɿɫɬɨ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɀɨɜɬɧɟɜɢɣ ɪɚɣɨɧ ɜɭɥɢɰɹ Ⱦɡɟɪɠɢɧ
ɫɶɤɨɝɨ ɛɭɞɢɧɨɤ ȼ ɡɚɥɚ ɡɚɫɿɞɚɧɶ Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɚɤɰɿɨ
ɧɟɪɿɜɞɥɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ±ɪ
ɉɨɱɚɬɨɤɡɛɨɪɿɜɨ
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶ
ɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɡɝɿɞɧɨɡɩɨɪɹɞɤɨɦɞɟɧɧɢɦ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
Ɉɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɿɜɊɟɜɿɡɨɪɚ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɡɜɿɬɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɡɜɿɬɭɊɟɜɿɡɨɪɚ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ
Ɉɛɪɚɧɧɹɫɤɥɚɞɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
Ɉɛɪɚɧɧɹɑɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɈɛɪɚɧɧɹɑɥɟɧɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ Ɋɟɜɿɡɨɪɚ 
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɳɨ ɭɤɥɚɞɚɬɢ
ɦɭɬɶɫɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɋɟɜɿɡɨɪɨɦ  ɩɪɨ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɱɥɟɧɚɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ Ɋɟɜɿɡɨɪɭ ɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɳɨɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞ
ɩɢɫɚɧɧɹɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɊɟɜɿɡɿɣ
ɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ Ɋɟɜɿɡɨɪɨɦ 
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɊɨɡɩɨɞɿɥ
ɩɪɢɛɭɬɤɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢɦɨɝɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɦ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɶɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɫɬɚɬɭɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɫɬɚɬɭɬɭɭɧɨ
ɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡɚɪɿɤ ɬɢɫɝɪɧ
ɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨ  ɩɟɪɿɨɞɡɚ
ɡɚɪ
ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ 


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨ


ɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢ


ɤɭɩɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨ


ɞɭ ɨɫɿɛ 
Ⱦɨɞɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɬɚɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɢɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɡɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɭɪɨɛɨɱɢɣ
ɱɚɫ ɜ ɪɨɛɨɱɿ ɞɧɿ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ ɦɿɫɬɨ Ⱦɧɿ
ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɀɨɜɬɧɟɜɢɣɪɚɣɨɧɜɭɥɢɰɹȾɡɟɪɠɢɧɫɶɤɨɝɨɛɭɞɢɧɨɤȼ
ɡɚɥɚɡɚɫɿɞɚɧɶɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ
ɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ±ɑɚɣɤɚȱɪɢɧɚȿɞɭɚɪɞɿɜɧɚɬɟɥ  
 Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ʀɯɧɿɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɹɤɿ ɩɪɢɛɭɥɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ
ɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɭɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɚɡɚɚɞɪɟɫɨɸɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɡɞɨȾɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɦɚɬɢɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɞɨɤɭɦɟɧɬɹɤɢɣɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿ
ɨɧɟɪɿɜɞɨɞɚɬɤɨɜɨɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɬɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɛɨɪɚɯ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ 
ɪɨɤɭ
ɁɩɨɜɚɝɨɸȾɢɪɟɤɬɨɪȱȿɑɚɣɤɚ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊ
ɇȿ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ
ɋɌɊȱɅɈɑɇɂɃɁȺȼɈȾª
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɚ  ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ Ȼɿɥɨ
ɫɬɨɰɶɤɨɝɨ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫɬɟɥ    
ɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚGV]#GV]GSXDWDW#GV]GSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZGV]GSXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɝɥɚɜɢ  ɪɨɡɞɿɥɭ ,,,
ɚɛɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɿɩɨɬɟɱɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢɮɨɧɞɭɨɩɟɪɚɰɿɣɡ
ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢɪɨɡɞɿɥɭ,,,ɰɶɨɝɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹȼɿ
ɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 Ɋɿɲɟɧɧɹɦ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɉȺɌ ©ȾɧɋɁª ɜɿɞ  ɪ ɩɪɢ
ɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɫɬɭɩ
ɧɢɤɚɝɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ȾɧɋɁªɁɚɩɪɢɜɨɞɢɘɪɿɹɉɟɬɪɨɜɢɱɚɧɚɩɿɞ
ɫɬɚɜɿɨɫɨɛɢɫɬɨʀɡɚɹɜɢɉɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿɹȺȿʋɜɢɞɚɧɢɣ
ɪȺɇȾɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
ɑɚɫɬɤɚ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉȺɌ ©ȾɧɋɁª  ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟɦɚɽ ɋɬɪɨɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɹɤɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɪɨɤɿɜɦɿɫɹɰɿɜ
ɊɿɲɟɧɧɹɦɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɉȺɌ©ȾɧɋɁªɜɿɞɪɨɛɪɚɧɨ
ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉȺɌ ©ȾɧɋɁª Ɂɞɸɦɚɽɜɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨ
ɜɢɱɚ ɭɡɜCɹɡɤɭɡ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɦ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɂɚɩɪɢɜɨ
ɞɢ ɘɪɿɹ ɉɟɬɪɨɜɢɱɚ Ɋɿɲɟɧɧɹɦ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉȺɌ ©ȾɧɋɁª ɜɿɞ 
ɪ Ɂɞɸɦɚɽɜɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱɚ ɨɛɪɚɧɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɝɨɥɨɜɢ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉȺɌ ©ȾɧɋɁª ɭ ɡɜCɹɡɤɭ ɡ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɦ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɡɚɫɬɭɩ
ɧɢɤɚ ɝɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɂɚɩɪɢɜɨɞɢ ɘɪɿɹ ɉɟɬɪɨɜɢɱɚ ɉɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿɹ ȺɄ
ʋɜɢɞɚɧɢɣɪɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɶɤɢɦɆȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤLɣɨɛɥɚɫɬL
ɊɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɉȺɌ©ȾɧɋɁªɚɤɰɿɹɦɢɉȺɌ©ȾɧɋɁ©ɧɟɜɨɥɨɞɿɽ
ɑɚɫɬɤɚɭɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɉȺɌ©ȾɧɋɁªɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɨɛɪɚɧɨ±ɪɨɤɢɞɨ
ɱɟɪɝɨɜɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɉȺɌ ©ȾɧɋɁª  ɪɨɤɭ ȱɧɲɿ ɩɨɫɚɞɢ ɹɤɿ ɨɛɿ
ɣɦɚɜɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɩCɹɬɢɪɨɤɿɜɧɚɱɚɥɶɧɢɤɰɟɯɭɜɌɈȼ©ɇɨɜɿɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɿʀª ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ȼȺɌ ©ȾɧɋɁª ɧɚɱɚɥɶ
ɧɢɤɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭȼȺɌ ɉȺɌ ©ȾɧɋɁªɞɢɪɟɤɬɨɪɡɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɉȺɌ
©ȾɧɋɁª
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ȾɧɋɁª
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɡɚɜɨɞɭɌɚɪɚɧɟɧɤɨɋȾ
ɪ

ɒɚɧɨɜɧɿɚɤɰɿɨɧɟɪɢ

Приватне акцiонерне товариство
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
«Завод «Русава»
©ɌɈȼȺɊɇɈɋɂɊɈȼɂɇɇȺɎȱɊɆȺ
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
©ȾɇȱɉɊɈɈȻɅɈɉɌɌɈɊȽª
Основні відомості про емітента

ɤɨɞȯȾɊɉɈɍ ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦ

Повне найменування — Приватне акцiонерне товариство «Завод «РуȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪɨɫɩɟɤɬɉɪɚɰɿɛɭɞ
сава»; Код за ЄДРПОУ — 20032864; Місцезнаходження — 04050, м. Київ,
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ
вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон — (044) 483-06-19;
ɉɪɨɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɞɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤ
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿбазі
ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ
 ɤɜɿɬɧɹ
Адреса
ɪɨɤɭ ɨсторінки
 ɡɚ
формаційній
даних Комісії
–19.03.15р.;
в ɚɞɪɟɫɨɸ
мережі ІнɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪɨɫɩɟɤɬɉɪɚɰɿɛɭɞɤɚɛɿɧɟɬȽɟɧɟ
тернет,
на якій розміщено регулярну річну інформацію — http://20032864.
ɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɩɢɬɚɧɧɹɦɢ
smida.gov.ua;
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɡɚɬɜɟɪ
Найменування,
код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений
ɞɠɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
аудит
фінансової звітності — Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторсько-консалтингова
група «ЕКСПЕРТ»
(32346015).
 ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ
ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɶ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ ɡɚ
Чергові загальні збори проведені 27.02.14р. Перелік питань: 1.Обранɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹʀɯɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
ня лiчильної комiсiї.
2.Звiт директора. 3.Звiт наглядової ради. 4.Звiт
ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧɉɊȺɌ©ɌɋɎ©Ⱦɧɿɩɪɨɨɛɥɨɩɬɬɨɪɝª
ревiзора. 5.Затвердження рiчного звiту. 6.Розподiл прибутку i збиткiв.
7.Про попереднє схвалення значних правочинiв. Всi питання порядку денного було розглянуто. Всі звiти затвердженi. Прийнято рiшення про
розподiл збиткiв. Дивiденди вирiшено не сплачувати. Попередньо схвалено 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
період
показника
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
-0.024
0
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1116000
1116000
Цінні папери власних
загальна номіналь--випусків, викуплені протягом на вартість
звітного періоду
у відсотках від
--статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
--цінних паперів власних випусків протягом періоду

АТ ЗНКІФ «ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ»
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 проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати документ,
що підтверджує особу. Представники акціонерів — документ, що підтверджує 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 загальних 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.
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5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами Товариства за 2014 р.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту зберігача Товариства в 2014 р.
7. Затвердження звіту незалежного оцінювача майна про результати діяльності 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 статутного капіталу Товариства станом на кінець 2014 року.
11. Визначення порядку покриття збитків.
12. Затвердження змін до договору про управління активами Товариства, викладених у формі додаткової угоди.
13. Затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів 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 попереднє схвалення значних правочинів.

№55, 23 березня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 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
Ⱦɨɭɜɚɝɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ

ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ
©ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɂɃȻȺɇɄ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª

ɇɚɝɥɹɞɨɜɚ ɪɚɞɚ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ©ȺɄɐȱ
ɈɇȿɊɇɂɃ ȻȺɇɄ ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª ɞɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɜ
ȯɞɢɧɨɦɭɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɟɽɫɬɪɿɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɬɚɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɹɤɨɝɨȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦɿɫɬɨ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɩɪɨɫɩɟɤɬ Ʉɿɪɨɜɚ ɛɭɞɢɧɨɤ  ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɞɥɹɱɨɝɨɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɞɿɸɱɨɝɨɡɚɤɨ
ɧɨɞɚɜɫɬɜɚɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽȼɚɦɧɚɫɬɭɩɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
 Ⱦɚɬɚɱɚɫɬɚɦɿɫɰɟ ɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɧɨɦɟɪɚɤɿɦɧɚɬɢɨɮɿɫɭɚɛɨɡɚɥɭɤɭɞɢ
ɦɚɸɬɶ ɩɪɢɛɭɬɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɡɛɨɪɿɜ   ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɑɚɫ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɛɨɪɿɜ   ɝɨɞɢɧ 
ɯɜɢɥɢɧ Ɇɿɫɰɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɛɨɪɿɜ  ɦɿɫɬɨ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥɢɰɹ
Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɚɛɭɞɢɧɨɤɩ¶ɹɬɢɣɩɨɜɟɪɯɤɚɛɿɧɟɬʋ ɤɿɦɧɚɬɚɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ 
 ɑɚɫɩɨɱɚɬɤɭɿɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɚɯɑɚɫɩɨɱɚɬɤɭɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɝɨɞɢɧɯɜɢɥɢɧɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɑɚɫ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ   ɝɨɞɢɧ  ɯɜɢɥɢɧ  ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ Ɇɿɫɰɟ ɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɚɦɿɫɬɨȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɢɰɹɆɨɫɤɨɜ
ɫɶɤɚɛɭɞɢɧɨɤɩ¶ɹɬɢɣɩɨɜɟɪɯɤɚɛɿɧɟɬʋ ɤɿɦɧɚɬɚɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɍɱɚɫɬɶɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɦɨɠɭɬɶɩɪɢɣɧɹɬɢɹɤɚɤɰɿɨɧɟɪɢɬɚɤʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɧɢɤɢȾɨɤɭɦɟɧɬɢɞɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɨɫɨɛɢɩɿɞɱɚɫɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀȾɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɮɿɡɢɱɧɢɦɨɫɨɛɚɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɪɢɫɨɛɿɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɳɨ ɩɨɫɜɿɞɱɭɽ ɨɫɨɛɭ ɩɚɫɩɨɪɬ ɚɛɨ ɿɧɲɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɳɨ ɦɨɠɟ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ±ɧɚɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦɨɮɨɪɦɥɟɧɭɞɨɜɿɪɟ
ɧɿɫɬɶɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭ ɩɚɫɩɨɪɬɚɛɨɿɧɲɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɦɨɠɟ
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢɨɫɨɛɭ 
 Ⱦɚɬɚɫɤɥɚɞɟɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ±ɝɨɞɢɧɚɯɜɢɥɢɧɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
 ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɡɝɿɞɧɨɡɩɨɪɹɞɤɨɦɞɟɧɧɢɦ
ɈɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹʀʀɫɤɥɚɞɭɈɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢ
ɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɝɨɥɨɫɭ
ɜɚɧɧɹɧɚɡɛɨɪɚɯɬɚɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɡɚɪɿɤɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɶɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
 Ɋɨɡɝɥɹɞ ɡɜɿɬɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ȺȻ ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª ɡɚ  ɪɿɤ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ
©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɿɜɢɫɧɨɜɤɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɩɪɨɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ  ɪɿɤ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɶɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
 Ɋɨɡɝɥɹɞ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɿ ɜɢ
ɫɧɨɜɤɿɜɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɚɭɞɢɬɨɪɚɩɪɨɚɭɞɢɬɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɡɚɪɿɤ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɬɚɡɚɯɨɞɿɜɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɡ
ɝɥɹɞɭɜɢɫɧɨɜɤɿɜɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢɡɚɪɿɤ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɡɚɪɿɤ
ɡɨɤɪɟɦɚɪɿɱɧɨʀɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɡɚɪɿɤ
ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨɡɝɿɞɧɨɡɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
ɉɪɨɪɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɡɚɪɿɤ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɭɪɨɰɿ
 ɉɪɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɉȺɌ ©ȺȻ ©ɊȺȾȺ
ȻȺɇɄªɧɚɪɿɤ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɋɬɚɬɭɬɭɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɋɬɚɬɭɬɭɭɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɋɬɚɬɭɬɭɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
 ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɇɚɝɥɹɞɨɜɭ ɪɚɞɭ ɉȺɌ ©ȺȻ ©ɊȺ
ȾȺȻȺɇɄªɲɥɹɯɨɦɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɩɨɥɨɠɟɧɧɹɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɡɦɿɧɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ɉɪɨɞɨɫɬɪɨɤɨɜɟɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶȽɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹ
ɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
 ɉɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ȺȻ
©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
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ɉɪɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɚɛɨɬɪɭɞɨɜɢɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡȽɨɥɨɜɨɸɬɚɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭʀɯɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɭɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿɡɚɨɯɨɱɭɜɚɥɶɧɢɯɬɚɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɢɯɜɢɩɥɚɬɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɭɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɟɧɨʀɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡȽɨɥɨɜɨɸɬɚɱɥɟɧɚɦɢ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɉȺɌ ©ȺȻ
©ɊȺȾȺȻȺɇɄª ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɚɤɰɿɣ ɿɫɧɭɸɱɨʀ
ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɡɚɪɚɯɭɧɨɤɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɜɧɟɫɤɿɜ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɜɚɬɧɟɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɚɤɰɿɣɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺ
ȻȺɇɄª ɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɟɪɟɥɿɤɭɨɫɿɛɹɤɿɽɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɬɚɤɨɝɨɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡɚɩɨɬɪɟɛɢɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨɨɪɝɚɧɭɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ɹɤɨɦɭɧɚɞɚɸɬɶɫɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɚɤɬɨɦɇɚ
ɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɬɚ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɩɨ
ɪɹɞɨɤɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡɚɩɨɬɪɟɛɢɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯɨɫɿɛɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ɹɤɢɦɧɚɞɚɸɬɶɫɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɚɤɬɨɦɇɚ
ɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɬɚɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭɳɨɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɩɨɪɹ
ɞɨɤɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɚɤɰɿɣ
ɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
 ɉɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɡɹɤɢɦɢɜɨɧɢɦɨ
ɠɭɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜɁɩɪɨɟɤɬɚɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɳɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɶ ɩɨ ɧɢɯ  ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ ɉȺɌ ©ȺȻ ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª ɬɚɚɛɨ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ
ɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɬɢɠɧɹɡɚɚɞɪɟɫɨɸȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦɿɫɬɨ
ȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɩɪɨɫɩɟɤɬɄɿɪɨɜɚɛɭɞɢɧɨɤɤɿɦɧɚɬɚɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɡ
ɞɨɝɨɞɢɧɢ ɨɛɿɞɧɹɩɟɪɟɪɜɚɡɝɨɞɞɨɝɨɞ ɚɬɚɤɨɠɭɞɟɧɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɩɿɞɱɚɫɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɚɤɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɭɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɉȺɌ©ȺȻ
©ɊȺȾȺȻȺɇɄª ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ  ɦɿɫɬɨ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥɢɰɹ Ɇɨɫɤɨɜ
ɫɶɤɚɛɭɞɢɧɨɤɩ¶ɹɬɢɣɩɨɜɟɪɯɤɚɛɿɧɟɬʋ ɤɿɦɧɚɬɚɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ Ⱦɨɤɭɦɟɧ
ɬɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɭ ɉȺɌ ©ȺȻ ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª ɬɚɚɛɨ ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ
ɞɥɹɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɣɨɝɨɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨɡɚɩɢɬɭɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨɉȺɌ©ȺȻ
©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɩ¶ɹɬɶɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɜɞɨɞɚɬɢɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹȼ
ɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɧɚɞɚɸɬɶɫɹɭɱɚɫɧɢɤɭɡɛɨɪɿɜɞɥɹɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɜɦɿɫɰɿʀɯɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɧɹɛɟɡɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨɡɚɩɢɬɭȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɿɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ±Ƚɨɥɨ
ɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɋɬɨɹɧɨɜɋɟɪɝɿɣȻɨɪɢɫɨɜɢɱ
Ⱦɨɜɿɞɤɢɡɚɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ  
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɬɢɫɝɪɧ
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪɿɤ
ɪɿɤ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ 


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦ


ɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ


ɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ 


ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɉȺɌ©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
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№55, 23 березня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПублічнЕ акціонернЕ товариство
«ТОРГРІЧТРАНС»
Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ТОРГРІЧТРАНС»
Шановні акціонери, ПАТ «ТОРГРІЧТРАНС» (Ідентифікаційний код
03150326, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. НабережноХрещатицька, 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.
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Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, членів лічильної комісії.
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 розгляду 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 Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвер-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.
9. Прийняття рішення про погодження правочинів, здійснених Товариством 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 Колченогова Олена Костянтинівна) та/або надіславши лист на адресу Товариства з бажаною датою та часом зустрічі, інформація також розміщена
на сайті Товариства: http://torgrichtrans.jimdo.com.
Найменування показника
період
звітний, попередній,
тис.грн.
тис.грн.
Усього активів
384
538

Основні засоби
5
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
140
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
-2806
Власний капітал
-715
Статутний капітал
2091
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
1099
Чистий прибуток (збиток)
-662
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2049725
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
Повідомлення про проведення загальних зборів
23.03.2015 в газеті «Відомості НКЦПФР» за № 55.

6
1
259
1
-2195
-104
2091
642
-461
2049725
2
опубліковано

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»

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 місцезнаходженням Товариства: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 23-а, 2 поверх, 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 порядку 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
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.)
Чисельність працівників на кінець періоду

760,7
41,2
(1565,1)
(1405,2)
159,9
12779,0
190,5
61,7
15990
-

347,7
59,7
(1586,0)
(1426,1)
159,9
12177,5
572,6
(15,2)
15990
-

2

2

З документами, пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів, 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 — також 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 загальних 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 (паспорт), представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до
вимог чинного законодавства України.
Генеральний директор

Макарі А.М.

ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»
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 загальних 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 Товариства.
Генеральний директор

Аксель Гiльйото

Публічне акціонерне товариство «Дніпрополімермаш»

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 Сталінграду, 147, в актовому залі.
Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження звіту Дирекції Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності за 2014 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства 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 прибутків (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 години. 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.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Акціонери товариства можуть ознайомитися з матеріалами щодо проведення загальних зборів за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 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

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, Донецька 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 загальних 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 вартості 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 повноважень 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 ознайомитися з документами за додатковою адресою – Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Гагаріна, 7, ІІ-й поверх, приймальня; посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний
директор Верцман В.В.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
період
звітний
попередній
Найменування показника
2014 р.
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
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
2
2
(осіб)
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Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

-1673
22779
10180
72369
434
1939071
-

-2107
22345
10180
87383
71
1939071
-

-

-

205
342
Дирекція Товариства

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, Донецька 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 загальних 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 вартості 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 повноважень 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 ознайомитися з документами за додатковою адресою – Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Гагаріна, 7, ІІ-й поверх, приймальня; посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний
директор Гершиков І.В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
2014 р.
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
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
165
272
(осіб)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 загальних 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 Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності 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 - правонаступника Товариства;
- визначити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника Товариства;
- затвердити умови, порядок та план здійснення перетворення Товариства в Товариство з обмеженою відповідальністю.
- призначити комісію з припинення Товариства. Обрати та затвердити

персональний складу комісії з припинення Товариства, надання їй необхідних повноважень для реалізації процедури припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю;
- розробити порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі Товариства на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника;
- затвердити умови, порядок, строки та ціни викупу акцій у акціонерів
Товариства;
- затвердити порядок і строки подання заяв кредиторами про свої вимоги до Товариства;
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами та документами необхідними 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 підприємства, а в день проведення загальних зборів у місці їх проведення, 1-й поверх адмінбудинку ПРАТ «Автобаза №2» в залі для проведення зборів. Відповідальна особа Кухарець В.А.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис.грн)
№
Найменування показника
Звітний Попередній
з/п
період
період
2014рік
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
26
34
(осіб)
Наглядова рада ПРАТ «Автобаза №2»

Шановний акціонер!

СП ПРАТ «Софрахім»,

що розташоване за адресою: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 44, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2015 року в м. Павлоград по вул. Заводскій, 44 в приміщенні заводоуправління Державного підприємства
«Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» в кімнаті 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 затвердження регламенту і порядку проведення зборів.
2. Звіт дирекції Товариства про результати виробничо-господарської діяльності 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 отримання 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 роках.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
15129
18874

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

3977
12
6056
3539
1233
11630
14115
281
1014
42
1124000
-

4015
12
4005
6414
1315
12346
14573
281
4301
1029
1124000
-

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 ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Павлоград, вул. Заводська, 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»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
39

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№55, 23 березня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Карго Термінал»
(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. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 54, літера «А», кімната для переговорів)
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 зборів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
4. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
5. Звіт і висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду 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
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси

2014
16062,0
4825,1
401,2

Період

(тис. грн.)

2013
16108,0
4974,6
399,8

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

9202,9
9092,6
0,7
3,5
(4611,1)
(3935,5)
13897,3
14572,9
10000,0
10000,0
2127,0
808,0
37,5
727,1
(675,6)
(600,6)
1 000 000 000 1 000 000 000
-

-

8

8

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт,
представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно 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 матеріалами, 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 (відповідальна за ознайомлення особа – Директор 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 11:30 год. до 11:50 год. за адресою: 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
«Квіти Кременчука»
(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. Свіштовська, 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 зборів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
4. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
5. Звіт і висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду 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
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси

40

2014
5820,9
5146,5

(тис. грн.)

Період

2013
6225,9
5524,0

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

28,2
20,7
(3554,0)
5449,5
4021,9

41,3
20,6
(3121,3)
5882,2
4021,9

371,4
(432,7)
16 087 600
0

343,7
(382,8)
16 087 600
0

0

0

6

6

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт,
представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно 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 матеріалами, пов’язаними з порядком денним, у офісному приміщенні Товариства за адресою: 39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 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 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 13:00 год. до 13:50 год. за адресою: 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.

№55, 23 березня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Стрілець АТ»

(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 Товариства за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83Д, кімната 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 даного 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 урахуванням 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)
Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ГОЩАНСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРІВ»

(код ЄДРПОУ – 00379413, місцезнаходження – 35400, Рівненська область, 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. Рівненська, 19 (приміщення адмінбудинку, актова зала (к.№1)).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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 Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Ревізора 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 протягом 2014 року.
9. Обрання Наглядової Ради.
10. Обрання Ревізора.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства за 2014 рік (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
(2014 рік) (2013 рік)
Усього активів
6430,0
6204,7
Основні засоби
1356,3
1513,8

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)

(6756,6)
3,0
8192,0
2261,8
(3186,1)
100
-

(3570,5)
3,0
7316,1
2231,7
(747,6)
100
-

-

-

2

1

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену
відповідно 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 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 переговорів.
З усіх питань проведення Загальних зборів звертатися до Голови
правління Товариства.
Довідки за телефоном: (044) 207-46-44
Голова Правління
Шутий О.М.

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)

0
4207,0
805,7
0
560,8
2293,6
5,6
0
4136,4
23,9
22267
0

0
2944,2
1603,1
141,5
537,1
2269,9
5,6
0
3934,8
331,2
22267
0

0

0

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 – документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 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 загальних 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 міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законом.
Голова наглядової ради 	Вознюк Борис Павлович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПриватнЕ акціонернЕ товариствО
«Племінний завод «Малинівка»

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, Володарський 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 фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік. Прийняття 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 рішення 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 укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Наглядової ради Товариства.

11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 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
Попередній
2014р.
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
8
7
періоду (осіб)
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 ознайомлення акціонерів з документами Плавська Ірина Миколаївна.
Тел./ факс для довідок: (06246) 2-34-16, 2-34-91
Наглядова рада ПрАТ «Племінний завод «Малинівка»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
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) відбудуться 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 фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2014 році та основні напрями діяльності на 2015 рік та його затвердження.
4. Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році та його затвердження.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених 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.)
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Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій шт.
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду шт.
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб

2014 рік
3 393,1
2 590,2
802,2
0,7
(684,9)
2 915,1
3 600,0
478,0
360 000
-

2013 рік
3 222,7
2 637,0
574,4
11,3
(684,9)
2 915,1
3 600,0
307,6
175,9
360 000
-

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 – документи, що посвідчують їх особу та повноваження.
Для ознайомлення з матеріалами, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, необхідно звертатись за адресою: вул. Протасів Яр, 23, м. Київ, Україна, 03038. Відповідальна особа за
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – директор ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» Жила С.А. Телефони для довідок: (044) 528-92-60, (044) 206-46-92.
Директор ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР»
С.А. Жила
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІСКРА»,
місцезнаходження: 79066, м. Львів, вул. Вулецька, буд. 14, код за
ЄДРПОУ 00214244, (надалі – Товариство) повідомляє про те, що 29 квітня 2015 року о 10.00 год. у приміщенні Товариства за адресою: м. Львів,
вул. Вулецька, буд. 14, 2-ий поверх, Актовий зал відбудуться річні загальні 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 повноваження представника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 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 акціонерів товариства.
2. Обрання голови та секретаріату загальних зборів акціонерів товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів товариства.
4. Звіт Генерального директора – Голови правління про господарську
діяльність Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової Ради за результатами роботи в період між загальними зборами. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2014році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за розподіл прибутку (збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України
«Про акціонерні товариства».
8. Припинення повноважень та обрання Генерального директора Товариства.
9. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
З матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів, акціонери товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 10-00 до 17-00 год
за адресою: м. Львів, вул. Вулецька, 14. Пропозиції акціонерів щодо зміни порядку денного загальних зборів акціонерів приймаються не пізніше
ніж за 20 днів до дня проведення зборів у письмовому вигляді за адресою: 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
35 084 154
154
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1799
1854
Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕПОС 2011»
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 загальних 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 акціонерів 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 акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 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 Попередній
2014
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 можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення 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 директора, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Генеральний директор Малиновська Людмила Василівна. Тел. для довідок: (044) 483-04-95.
Наглядова рада Товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія»
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 складання 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 можуть 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 документами – 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 розгляду звіту генерального директора. Визначення основних напрямів діяльності 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 Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради,
Ревізійної комісії.
10. Прийняття рішення про обрання кількісного складу та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про затвердження рішень прийнятих Наглядовою радою в 2014 році
та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Середньорічна кількість акцій (шт.)
513045871 513045871
Чисельність працівників на кінець періоду
222
251
(осіб)

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2014р., прийняття рішення
за наслідками розгляду цього звіту, та про затвердження рішень, прийнятих 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 попередній
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
Загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
У відсотках від
0
0
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
Чистий прибуток (збиток)
-22
-26
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
109
111

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 відповідно до чинного законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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 документами – 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
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства
«Бориспільське хлібоприймальне
підприємство»

(далі – Товариство, місцезнаходження: 09600, Київська обл., смт Рокитне, вул. Вокзальна, 222, код ЄДРПОУ 20581766)
Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 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 загальних 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 діяльності Товариства у 2014 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків 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 вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
17. Про відчуження належного Товариству нерухомого майна та основних засобів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показника
Період, станом на кінець року
2013 рік,
2014 рік,
тис. грн.
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 (непокри195
(14 594)
тий збиток)
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
36
35
періоду (осіб)
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 документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, 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 ознайомитися 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 зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00 за адресою: Київська 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 проведення 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 Рокитне, вул. Ентузіастів, 6, код ЄДРПОУ 00372434)
Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «28» квітня 2015 року о 12:00 годині за адресою: Київська обл., смт. Рокитне, вул. Ентузіастів, 6, актова зала адміністративної будівлі.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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 діяльності Товариства у 2014 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків 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 цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів).
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись
Товариством протягом року.
12. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення 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 використання 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
(62 199)
(116 147)
збиток)
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
46
92
періоду (осіб)
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 документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, 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 ознайомитися 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 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 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 –
Павленко Світлана Петрівна. Додаткову інформацію можливо отримати
за телефоном: (04562) 6-17-89.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№55, 23 березня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

Публічного акціонерного
товариства
«Васильківхлібопродукт»

(далі – Товариство, місцезнаходження: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22, код ЄДРПОУ 00951741)
Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 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 загальних 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 Товариством протягом року.
9. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення 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 використання таких нежитлових будівель.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показника
Період, станом на кінець року
2013 рік,
2014 рік,
тис. грн.
тис. грн.
Усього активів
84 358
184 323
До уваги акціонерів

Публічного акціонерного
товариства «Кагарлицьке»

(далі – Товариство, місцезнаходження: 09200, Київська область, м. Кагарлик, вул. 9 Січня, 29, код ЄДРПОУ 00385905)
Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 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 загальних 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 діяльності Товариства у 2014 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків та
порядку виплати дивідендів.
8. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
10. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення
дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
11. 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 використання таких нежитлових будівель.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показника
Період, станом на кінець року
2013 рік,
2014 рік,
тис. грн.
тис. грн.
Усього активів
22 594
43 988
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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)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб)

16 498
12 271
53 726
142
(65 514)

17 304
45 407
116 585
372
(70 743)

(40 791)
3 678
45 700
79 146
(21 629)
-

(46 020)
3 678
20 000
209 832
(5 229)
-

-

-

174

185

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 документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, 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 ознайомитися 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 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 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 проведення загальних зборів Товариства з 11:15 до 11:50.
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Нестеренко Наталія Григорівна. Додаткову інформацію можливо отримати за
телефоном: (04571) 6-04-48.
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)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб)

2 074
3 589
14 174
11
6 172

1 610
5 064
34 459
12
17 416

12 747
3 173
9 847
(4 959)
-

30 269
9 520
13 719
11 278
-

-

-

102

95

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 документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, 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 ознайомитися 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 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 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 проведення загальних зборів Товариства з 11:15 до 11:45.
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Лісова Тетяна Михайлівна. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (04573) 5-46-82.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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» відбудуться 24 квітня 2015 року о 14:00 годині за місцезнаходженням товариства у приміщенні актового залу (5-й поверх адміністративного приміщення 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 – господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 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 загальних 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 документ, 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. Малинська, 20 (приймальня Голови правління).
Акціонери до проведення Зборів мають можливість ознайомитись за
запитом з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 03680, м. Київ, вул. Малинська, 20, 4-й поверх,
в приміщенні приймальні, у порядку та обсягах, визначених Законом України «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 правління.
Довідки за телефоном: (044) 424-00-56.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
період
попереНайменування показника
звітний
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
36
108
(осіб)
Правління
Голова правління ПАТ «КАТП – 13054»

Ю.О. Піший

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рівненський центральний універмаг»!

Публічне акціонерне товариство «Рівненський центральний універмаг» (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 відбудуться 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 Загальних 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 представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеному ПАТ «Національний 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 фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014р.
4. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства 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 вимог, передбачених законом.
7. Обрання члена ревізійної комісії.
8. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом
звітного року, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання 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 доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом
опублікування підсумків голосування на офіційній Інтернет-сторінці Товариства 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 акціонера - юридичної особи – паспорт, завірені печаткою юридичної особи
витяг із Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника. Для інших представників акціонера – паспорт
та посвідчену згідно з чинним законодавством України Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.
Основні показники фінансової діяльності ПАТ «Рівненський ЦУМ»
(в тис. грн.)
Найменування показника
Період
Період
ПопереЗвітний
дній
2014р.
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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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, повідомляє 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 річних Загальних зборах акціонерів — 22 квітня 2015 року станом на 24:00
годину.
Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерів, акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — додатково документи, що посвідчують їх право на участь у річних
Загальних зборах акціонерів, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.
Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів:
1) Про обрання Голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів;
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 фінансовогосподарської діяльності ПАТ «БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД» за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління;
5) Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «БРАТСЬКИЙ
СИРЗАВОД» за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту 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 СИРЗАВОД» за 2014 рік;
9) Затвердження розміру річних дивідендів за простими іменними акціями ПАТ «БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД». Визначення порядку виплати дивідендів;
10) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової Ради ПАТ «БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД»;
11) Обрання членів Наглядової ради ПАТ «БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД».
Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД»;

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 товариства у 2014 р. Прийняття рішення за наслідки розгляду звіту правління.
5.Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6.Звіт ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА (тис, гри.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
89,8
99,2
Основні засоби
53,6
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
21,5
22,1
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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 «БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД».
Всі акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з питаннями порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, 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 акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — додатково документи, що посвідчують їх право на участь у річних
Загальних зборах акціонерів, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства. 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 проведення 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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
2
2
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління Трипуз Я.О.,
16.03.2015 р.

Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт..)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт..)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

52,0
16,3

21,2
2,3

34,5
5,5

61,3
5,5

55,3
(242,9)

37,9
(216,1)

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 посвідчує 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 денним 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 - також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами-Федорієнко В.М.
Телефони для довідок: (0532) 593968 	НАГЛЯДОВА РАДА
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Продовольча спілка»,

розташоване за адресою Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 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 Загальних 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 фінансової 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, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, буд. 30, кабінет директора. Посадова
особа Товариства, відповідальна за ознайомлення: Хохлов Сергій Геннадійович, 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

Приватне акціонерне товариство «Сарненське 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 участі 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 господарської 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 прийняття 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 приміщенні 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.

Публічне акціонерне товариство «Тисменицька «Сільгоспхімія»

(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 наслідками звітів Правління , Наглядової Ради та Ревізійної комісії.
4. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2014 р.
5. Переобрання (або підтвердження повноважень) голови та членів Наглядової 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)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
1519.6
1529.3

Основні засоби
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Статутний капітал
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

1332.6
234.8
46.3
371.5
77,6
-12.9
3

1307.8
153.5
113.5
371.5
90,8
-16.4
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 можуть 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, оформлене відповідно до вимог законодавства. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися з 10.00 до 10.50 у день та за
місцем проведення зборів. Голова правління ПАТ «Тисменицька «Сільгоспхімія»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 загальних 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 підприємства
(тис. грн.)
Період
Звітний Попередній
(станом на (станом на
Найменування показника
31 грудня
31 грудня
2014 року) 2013 року)
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
160 147
85 060

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України
Торгові цінні папери
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Дебіторська заборгованість щодо поточного
податку на прибуток
Відстрочений податковий актив
Основні засоби
Нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Усього активів
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів
Інші залучені кошти
Інші фінансові зобов’язання
Інші зобов’язання
Субординований борг
Усього зобов’язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Резерви переоцінки
Усього власного капіталу
Усього зобов’язань та власного капіталу
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (тис. шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

-

6 464

28 629
8 964
818 491
48 265
2 071

26 679
14 462
624 434
1 035
1 838

4 131
50 178
2 343
807
36 692
1 160 718

9 737
49 434
2 237
1 156
21 953
844 489

71 120
763 369
57 577
23 620
4 321
104 714
1 024 721

50 692
571 495
33 002
2 753
2 937
53 079
713 958

257 870
230
(153 342)
31 239
135 997
1 160 718
(2 034)
2 458 779
0

250 370
230
(151 308)
31 239
130 531
844 489
1 158
2 396 313
0

0

0

340

313

* У таблиці наведено попередні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ АКБ «Львів» за 2014 р., остаточні показники підлягають затвердженню Загальними зборами акціонерів з урахуванням висновків аудитора.
Спостережна рада

ПАТ «ЗНКІФ «АНКОРА ФОНД»
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 загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 24 січня 2015 року. Адреса проведення річних загальних зборів
акціонерів Товариства - м. Київ, провулок Музейний,4. Початок реєстрації 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 20112014 роки.
4. Про затвердження порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків
Товариства за 2011-2014 роки.
5. Про затвердження Протоколів Наглядової Ради Товариства.
6. Про припинення діяльності Товариства.

Приватне акціонерне товариство
«Острів-Київ»

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт правління Товариства про результати діяльності за 2014 рік. Визначення 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 зверненням.
Відповідальна особа: Чашко Віталій Самуїлович. Телефон для довідок
(044) 461-91-01
Директор 	В.С. Чашко

(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 документа – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Порядок денний:
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 збори акціонерів товариства на якому було прийнято рішення щодо переобрання складу Ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз».
1. Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»
(протокол № 18 від 19.03.2015р.):
- припинено повноваження Голови ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз» Поліщука Петра Павловича. Посадова особа згоди на розкриття
паспортних даних не надала. Посадова особа володіє часткою в статутному 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 паспортних 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 немає;
- припинено повноваження члена ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз»
Гриценко Ірини Олександрівни. Посадова особа згоди на розкриття паспортних 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 немає;
2. Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»
(протокол № 18 від 19.03.2015р.):
- обрано на посаду Голови ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз» Євсюкова Володимира Ілліча. Посадова особа згоди на розкриття паспортних
даних не надала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі 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 хлібопродуктів», 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 емітента.
Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з
2006р. по т.ч. начальник планово-економічного відділу ПАТ «Полтавагаз».
Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає.
- обрано на посаду члена ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз» Богословського Сергія Борисовича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа не володіє часткою в статутному 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 район, 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 порядком денним
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 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 редакції 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 Товариства.
7. Переобрання членів органів управління Товариства. Затвердження
умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться 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 (ідентифікувати 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 підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
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
0
0
періоду, шт.
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом звітного періоду
Чисельність працівників на кінець періоду,
141
124
осіб
Для участі у загальних зборах акціонерам мати при собі документ, що
посвідчує особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, 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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 район, 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 «Птахофабрика «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 особи, 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 зборах акціонерів можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування 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 документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіреність 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 виконання повноважень лічильної комісії.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства.
4. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття 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 результатами 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 внутрішніх положень Товариства.
12. Розгляд питання щодо скасування обмеження розміру відповідаль-

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 загальних зборів акціонерів від 19.03.2015р.(протокол № 1) звільнені в
зв’язку з закінченням терміну повноважень: 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, 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., володіє 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
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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» (ідентифікаційний код 32086437) та Товариством з обмеженою відповідальністю
«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 - Договір про надання банківських 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 договорів 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
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
16
18
(осіб)
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення
річних загальних зборів за місцезнаходженням товариства: Київська область, 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 проведення.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами, що стосуються питань порядку денного – Сапожнік Віталій Володимирович, тел. (04571) 6-08-44.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів приймаються у письмовій формі не пізніше як за 20 днів до дня їх проведення».
Наглядова рада ПАТ «Птахофабрика «Україна»

КН № 886355 виданий 16.04.1999р. Київським РВ ПМУ УМВС України в
Полтавській обл., не володіє часткою в статутному капіталі емітента, посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiвiнженер 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 наглядової ради ПрАТ «Фірма «Взуття»; 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,
посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв- заступник 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 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 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

№55, 23 березня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«МАЛИНОВЕ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних зборів акціонерів
Шановний акціонере! Публічне акціонерне товариство «МАЛИНОВЕ»,
код ЄДРПОУ 30249520, Київська область, Рокитнянський район, село Ромашки, 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, вулиця 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 зборах акціонерів можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування 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 документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіреність 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 Товариства у 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття 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 результатами 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 внутрішніх положень Товариства.
11. Розгляд питання щодо скасування обмеження розміру відповідальності 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-

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, відбудеться 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 акціонерів, 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 також в день проведення зборів у місці їх проведення. Особа, відповідальна
за ознайомлення з необхідними документами та матеріалами – Генеральний 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.

нання зобов’язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВО
СТАР» (ідентифікаційний код 32086437) та Товариством з обмеженою відповідальністю «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 - Договір 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 договорів 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.)
Період
Найменування показника
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
7
12
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення
річних загальних зборів шляхом надання відповідних документів та проекту (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, кількість (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 – Переклад Валентина Вікторівна, тел. (044) 585-16-43.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів приймаються у письмовій формі не пізніше як за 20 днів до дня їх проведення».
Наглядова рада ПАТ «МАЛИНОВЕ»

5. Про затвердження річного звіту АТ за 2014 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) АТ за 2014 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (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
15500
15500
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
304644,4
642418,8
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
5
5
Генеральний директор
Ю.Л. Вальчук
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Крушинський птахівничий
комплекс»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних зборів акціонерів
Цим Публічне акціонерне товариство «Крушинський птахівничий комплекс», 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 птахівничий комплекс» за адресою: Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Колгоспна, будинок 11, адмінбудівля,
2-й поверх, кімната переговорів. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 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 зборах акціонерів можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування 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 документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіреність 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 Товариства у 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття 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 результатами 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 внутрішніх положень Товариства.
11. Розгляд питання щодо скасування обмеження розміру відповідальності 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 виконання зобов’язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» (ідентифікаційний код 32086437) та Товариством з обмеженою відповідальністю «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 - Договір 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 договорів 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.)
Період
Найменування показника
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
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
2
5
(осіб)
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення річних загальних зборів за місцезнаходженням товариства: Київська 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 проведення.
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 приймаються у письмовій формі не пізніше як за 20 днів до дня їх проведення».
Наглядова рада ПАТ «КРУПТАКО»

Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство «Стройполіс»
Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство «Стройполіс»
(код ЄДРПОУ 25401697) повідомляє, що 25 квітня 2015 року о 13-00 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 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 прийняття 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 попередній
Усього активів
396551
356062
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Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

6840
370426
56
8192

3057
318058
28
4134

7268
260650
379418
65310
0
5670
91120
155500
0

9707
169779
284642
65310
4145
30880
69563
155500
0

0

0

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.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 акціонерного товариства «Реклама» (далі за текстом – ПАТ «Реклама»; Товариство), 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 Загальних 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 акціонерного 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 Загальних 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 наслідками 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 рішення за наслідками його розгляду.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 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 документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень річних
Загальних зборів акціонерів з питань порядку денного – Сібагатулін Араслангалей, виконавчий директор.
Довідки за телефоном: (044) 462-59-30, (044) 580 24 84 у робочий
час.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)
Період
попереНайменування показника
звітний
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
1
1
(осіб)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор
_________
С.Г. Давиденко
(підпис)
М.П.

Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний
банк «Траст-капітал», місцезнаходження якого:
ПРАВЛІННЯ

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 рішення з питань порядку проведення та затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «Трасткапітал».
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
Правління та Ревізійної комісії про результати діяльності ПАТ «АКБ «Трасткапітал» за 2014 рік.
3. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської 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 «Трасткапітал», Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «Трасткапітал».
8. Про затвердження умов контрактів/трудових договорів, які укладатимуться 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.)
період
Найменування показника
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
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
63
67
(осіб)
Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів буде проводитись «25» квітня 2015 року з 08:30 години до 08:55 години за
київським часом, за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, кімната 112.
Акціонерам, які братимуть участь у річних Загальних зборах акціонерів
при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене належним чином відповідно до законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 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 (обідня перерва з 13:00 до 13:45 години) за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, оф. 17. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів із
матеріалами та документами - начальник юридичної служби Департаменту безпеки та правового забезпечення ПАТ «АКБ «Траст-капітал» Кішинець Володимир Анатолійович.
Ліцензія НБУ № 211 від 03.11.2011 року. Довідки за тел.
(044) 206-33-74.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРІВСЬКЕ 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, Сумська область, Білопільський район , с. Білани, вул. Привокзальна 5,
кімната 1
Місцезнаходження Товариства: Україна, 41851, Сумська область, Білопільський район, с. Білани, вул. Привокзальна 5
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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) Товариства 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 членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
14. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про
виконавчий орган Товариства.
15. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повнова-

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 (приміщення № 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); представникам акціонерам та юридичним особам – доручення, оформлене згідно
чинного законодавства України та документ, що засвідчує особу.
Порядок денний:
1. Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання 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. Визначення 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
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жень директору на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких
договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо
яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення
граничної сукупної вартості таких правочинів та надання повноважень директору на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів 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. Білани, 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 проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Період
Звітний
Попередній
Найменування показника
2014 р.
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
85
83
(осіб)
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

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
-3493,1
-2053,9
збиток)
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 товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних 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 товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –генерального директор Скринський О.В.
Генеральний директор АТ «Центр Світло» 	О.В. Скринський
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановний акціонер ПАТ «ТДМ» !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕРКУРІЙ»,
код за ЄДРПОУ 01553348, місцезнаходження: Україна, 65028, Одеська область, м.Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, буд. 3/5 (далі - Товариство), які відбудуться 23 квітня 2015 року о 13.00 за адресою: м.Одеса, вул. Генерала
Цвєтаєва, буд. 3/5, кімната № 1 (приймальна). Реєстрація учасників загальних зборів з 12.00 до 12.50 у день та за місцем проведення загальних
зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження
представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 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 рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2014 році та його затвердження.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу
Товариства за 2014 рік та його затвердження.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 році та його
затвердження.6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених 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 питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних 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 Товариства Грінчук Микола Семенович. Довідки за телефоном (048)7229324.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)
Звітний Попередній
Найменування показника
2014 рік
2013 рік
488.0
588.7
Усього активів
452.7
493.4
Основні засоби
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
0.0
61.4
Грошові кошти та їх еквіваленти
-81.7
8.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
469.2
550.9
Власний капітал
30.6
30.6
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
18.8
37.8
Чистий прибуток (збиток)
-57.2
24.5
Середньорічна кількість акцій (шт.)
17480
17480
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)
8
10
Генеральний директор Товариства

Приватного
акціонерного товариства адміністратора
пенсійних фондів компанії з управління активами «Європейські промислові інвестиції»
Повідомлення про річні загальні збори акціонерів

«23» квітня 2015 р. з 11.00 до 12.00 за адресою фактичного розміщення Товариства: м. Київ, вул. Постова, буд. 56 відбудуться річні загальні
збори акціонерів, реєстрація акціонерів проводиться з 10.30 до 11.00, перелік 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. Затвердження 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, виконавчого 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.

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. Курчатова.60.
Порядок денний :
1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Затвердження порядку ( регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Звіт правління ПрАТ «Деревій» про результати фінансовогосподарської 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. Порядок розподілу прибутку( або покриття збитків) за 2014 р. 9. Переобрання Наглядової ради. 10.Переобрання Ревізійної комісії.
11.Затвердження договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та особи уповноваженої на їх підписання.
Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у загальних зборах: за станом на 24-00 годину 24.04.2015 р. Реєстрація акціонерів відбудеться 30.04.2015 р. з 8-00 до 9-45годин. Місце проведення
зборів: м. Рівне вул. Курчатова.60, кімната №1 (актова зала).Для реєстрації 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 адресою: dereviy.pat.ua Відповідальна особа Шаблевська В.В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(тис.грн.)
період
Найменування показника
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
-169.0
-154.4
збиток)
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
0
0
періоду(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп власних
акцій
Чисельність працівників на кінець періоду
5
5
(осіб)
Телефони для довідок (0362) 23-70-39, (0362) 64-41-17, e-mail:
derevij@ukrpost.ua .Голова правління ПрАТ «Деревій» Шевчук С.В.

Основні показники
фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Період
Найменування показника
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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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№55, 23 березня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ІЗТ-АВТО»

(місцезнаходження: 68001, Одеська область, місто Іллічівськ, вул. Промислова 5, код за ЄДРПОУ 30258639) (надалі – Товариство)
Повідомляємо про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів на 30.04.2015 р. об 11.00 годині за адресою: 68001, Одеська область, місто Іллічівськ, вул. Промислова 7, адміністративний корпус
ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС», другий поверх, зал засідань. Реєстрація 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, представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства України, та документ (паспорт), що посвідчує особу. Дата складення
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 квітня 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 «ІЗТАВТО».
4. Звіт директора ПрАТ «ІЗТ-АВТО» про результати фінансовогосподарської 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
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «ІЗТ-АВТО» про перевірку
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками 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 Наглядової ради Товариства.
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. Красноармійськ, 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. Красноармійськ, 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 розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення 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 рішення.
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10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 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 (документами), 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 проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Рябоконь Сергій Михайлович. Довідки за телефоном: (04868) 6-15-62.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ІЗТ-АВТО» (тис.грн.)
Період
Найменування показника
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
69
78
Виконавчий орган ПрАТ «ІЗТ-АВТО», 20.03.2015 р.
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 юридичних та фізичних осіб)
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
Звітний
Попере2014 р.
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
685
841
(осіб)
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 85300, Донецька 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 Товариства.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами, – юрисконсульт Познякова О.С.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Наукововиробниче акціонерне товариство
«ВНДІкомпресормаш»

(40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 00220434)
(надалі – Товариство)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, 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, укладених Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль».
9. Про попереднє схвалення вчинення Товариством в період з дати проведення 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, гранична 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 банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;
• залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку 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 договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов’язань, зміна
відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов’язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо).
10. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості
активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гранична 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 чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2016 році (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає 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 укладання (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 незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до
іноземних валют.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (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 актовому 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 довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.
Місце ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з порядком денним: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, в приймальні директора, 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 Товариства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів акціонери, за їх письмовим 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 ознайомлення з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені 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»
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 розподілу прибутку за 2014 р.
4. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 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 фінансовогосподарської діяльності підприємства за 2014 р. (тис.грн.)
Найменування показника
Звітний
Попередній
період
період
Усього активів
276,6
314,1

Основні засоби
Запаси
Сумарна дебіторська
заборгованість
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій
(шт.)
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб)

300,5
241,9
41,5

321,2
239,4
20,2

7,4

10,2

33,3
0
283,9
7,4
0
28392

30,4
0
283,9
7,2
0
28392

7

8

59
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

Шановний акціонере

ПрАТ «Київмашпостачзбут»!

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 технічного 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. Запоріжжя, 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 підсумками 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 телефонам: 2203224, 2203234.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.):
Назва показника
період
звітний
попередній
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
48
46
(осіб)

Приватне акціонерне товариство «Київмашпостачзбут», м. Київ, вул. Петра 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 загальних 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 Товариства 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 Наглядової ради на новий термін.
9. Про припинення повноважень Виконавчого органу та обрання Виконавчого органу на новий термін.
10. Про припинення повноважень Ревізора та обрання Ревізора на новий термін.
11. Затвердження рішень органів управління.
Для реєстрації учасників Загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт або інший документ, який посвідчує особу, представникам – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Бажаючим ознайомитися з документами щодо питань порядку денного
річних загальних зборів акціонерів Товариства, прохання звертатися в робочі 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 Товариства:
Період
Найменування показника
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
-0.62029
0.0689
(грн.)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
261 168
261 168
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
15
16

Дирекція ПрАТ «Спецгідроенергомонтаж»

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. Резервна, 29), які відбудуться «07» квітня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Резервна, 29, ІІ поверх адміністративного корпусу, кімната переговорів.
Реєстрація акціонерів відбудеться з 14.00 до 15.00 за місцем проведення Зборів у день проведення Зборів. Початок Зборів о 16.00 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 годину 03 квітня 2014 року.
Порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування):
1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з повноваженнями, що закінчуються після закінчення
роботи Зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення про відкликання (припинення повноважень) Ревізора товариства.
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4. Прийняття рішення про відкликання (припинення повноважень) Генерального директора Товариства.
5. Обрання Генерального директора Товариства.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення Зборів
звертатись за місцезнаходженням Товариства: 04074 м. Київ, вул. Резервна, 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 понеділка 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 підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також доручення (довіреність), що підтверджує їх повноваження на право представляти інтереси акціонера, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.
Акціонер, який на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власником 99,5303 відсотків простих акцій товариства
_________________ О.Г. Остапенко

№55, 23 березня 2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Пересувна механізована колона - 508»
Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «Пересувна механізована колона - 508», код за ЄДРПОУ 01354289 (надалі - Товариство), повідомляє Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які
відбудуться « 23 » квітня 2015р. о 15 год. 00 хв. за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76 - А у кімнаті № 1,
3 – й поверх.
Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме: обрання робочих органів річних Загальних зборів Товариства (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 рішення 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
Попере2014 рік
дній
2013 рік
Всього активів
9761
8180
Основні засоби
3361
2090
Довгострокові фінансові інвестиції
5
5

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 загальних зборах – на 24 годину 22 квітня 2015 року
Порядок денний :
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень
2. Обрання секретаря Зборів та затвердження регламенту проведення Зборів
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати 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 Товариства 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.

Запаси
5365
Сумарна дебіторська заборгованість
540
Грошові кошти та їх еквіваленти
31
Нерозподілений прибуток
810
Власний капітал
1516
Статутний капітал
596
Довгострокові зобов’язання
576
Поточні зобов’язання
7669
Чистий прибуток (збиток)
33
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2384000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
82

4407
1383
94
779
1483
596
0
6697
29
2384000
0
0
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 документ, що посвідчує особу та довіреність на передачу їм права участі у
Загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством України.
З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися за
місцезнаходженням Товариства: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76 – А у кімнаті №1, 3 – й поверх. Особа, відповідальна за
ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного скликаних Загальних зборів – Коваль Інна Миколаївна, головний
бухгалтер, телефон для довідок: (04595) 7-14-40.
Голова правління 	В.І. Крилач
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники - документ, що посвідчує їх особу, і довіреність.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами та проектами рішень,
що будуть розглядатись на Зборах за окремим запитом на адресу Товариства: 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 робочого дня та під час проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Голубенко О.В.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)*
Період
Найменування показника
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
448
488
(осіб)
Голова правління ПрАТ «КЗБН «Росинка» 	А.А. Нархов
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 01034, м.Київ-34, вул. Володимирська, 23-б.
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД» (надалі ПАТ «ВП «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД», або Товариство) повідомляє Вас, що 28 квітня 2015 року о
09.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1, літера Б, поверх 1, кімната 1 (приміщення кафе «Ласна»), відбудуться загальні 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: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1, літера Б, поверх 1, кімната 1 (приміщення 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) робочих 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 зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних 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 ознайомитися 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, кімната 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, необхідними 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 фінансовогосподарської 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 результати 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.
Повідомлення
про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Повне найменування емітента: Публічне

товариство «Сумбуд»

акціонерне

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14017843
Місцезнаходження емітента: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська,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
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8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату 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 Статуту в новій редакції.
13. Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяльність 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
8
8
періоду(осіб)
Примітка:
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу
VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну 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 рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (дата
набрання чинності законом – 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітентом 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 цінних паперах.
Телефон для довідок: (044) 528-58-52
ПАТ «ВП «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД»

Текст повідомлення
Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів станом на 13.03.2015 р., наданого 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

№55, 23 березня 2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО 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 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДІВІ БАНК», які відбудуться «24» квітня 2015 року об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/НабережноХрещатицька, 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 Загальних 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 результатами його розгляду.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «ДІВІ БАНК» шляхом викладення 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 членами Спостережної ради Банку та обрання особи, уповноваженої на підписання 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.)*
період
звітний, станом попередній, станом
Найменування показника
на 01.01.2015
на 01.01.2014
Усього активів
1 792 601
5 987 964
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства
«Акціонерний комерційний промисловоінвестиційний банк»

(код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Шевченка, 12)
В доповнення до опублікованого в бюлетені «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 20.03.2015 року № 54 повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний
банк», які відбудуться 23 квітня 2015 року, розкриваємо інформацію про основні 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
(4,21)
(4,35)
просту акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток / (збиток)
(4,21)
(4,35)
на одну просту акцію (грн.)
ПАТ «Промінвестбанк»

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

6 956
0
283
92
2 383
31 637
566 356
590 000
682 121
545 239
(56 946)
590 000 000
0

12 682
0
496
1 663
475 428
4 461
623 302
590 000
326 488
5 038 173
28 606
590 000 000
0

0

0
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* Застереження: зазначена вище інформація наведена, виходячи з попередніх даних про основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ДІВІ БАНК» і може бути скоригована за наслідками проведення незалежного аудиту фінансової звітності за 2014 рік. Звертаємо увагу на можливу невідповідність зазначеної вище інформації остаточним показникам,
які будуть визначені після оприлюднення цього повідомлення та в подальшому 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 рішень 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/НабережноХрещатицька, 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 ознайомлення акціонерів з документами: Долуда Ігор Іванович, Заступник Голови
Правління - Начальник Юридичного управління ПАТ «ДІВІ БАНК». Ознайомлення здійснюватиметься співробітником Юридичного управління Максимюком Романом Васильовичем. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів
шляхом їх розміщення у розділі «Про банк/Публічна інформація/Інформація 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 інформації 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 загальних 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 повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор Iваненко М.М., 18.03.15 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПАТ «Полтавський машинобудівний завод»
Шановний акціонер!
ПАТ «Полтавський машинобудівний завод» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня
2015 р. о 14-00 годині
за адресою: 36007 м. Полтава вул. М. Бірюзова, 27 (зала засідань).
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 Товариства 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 розгляду висновків аудиторської фірми.
6. Про розподіл прибутку за 2014 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання Наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
Період
Найменування показників
Звітний
попередній
Усього активів
83875
93976
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 Товариства про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ ЗАВОД «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 директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2014рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та додаткових угод до них, які можуть бути укладені Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом одного календарного року з дня проведення 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 місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі
паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах із зазначенням кількості акцій, що
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Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій
(тис. шт.)
Кількість власних акцій, випущених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних
акцій
Чисельність працівників на кінець
періоду

31028
6094
10917
4815

32172
6094
11648
3651

961
711
26320
567
56839
119
2268

342
1022
28097
567
65065
53
2268

-

-

-

-

265

274

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних 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 представникам 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
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; Особа, 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.)
Період
Звітний Попередній
Найменування показника
2014
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
16
33
(осіб)
Голова Наглядової Ради
ПАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ»
в особі Директора ТОВ «АРАМБОЛЬ» 	Н.І. Цурканова
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановний акціонер!

Закрите акціонерне товариство
«Болградтранс»

код за ЄДРПОУ 03115086, місцезнаходження згідно з реєстраційними
документами: 68702 Одеська обл., м. Болград, вул. Жовтнева, 81 повідомляє 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 адмінкорпусу, 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 акціонерів, 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 акціонерів додатково мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Перелік питань,
що виносяться на голосування:
1.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів
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 шляхом 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 зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися 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, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний
бухгалтер Романюк Олена Олександрівна. Письмові пропозиції щодо
порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.
Тел. (04846) 43761, 41162 	Наглядова рада
Основні показники
фінансово –господарської діяльності
ЗАТ «БОЛГРАДТРАНС» (тис. грн..)
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (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)

період
2013 рік
2014
1144
1115
552
414
----28
14
102
45
143
372
(482)
(606 )
263
139
109
109
----881
976
20
(124)
438180
438180
-------

---

85

80

Приватне акціонерне товариство
«МЕХАНІЗАТОР»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «МЕХАНІЗАТОР», код за ЄДРПОУ 01351532, місце знаходження: 14001 м. Чернігів, вул.Щорса, буд.
67, повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів, які відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства відбудуться 28 квітня 2015 року о 16.00 за місцезнаходженням Товариства:
14001, Україна, м. Чернігів, вул. Щорса, 67 (приміщення адміністративного корпусу, 2-й поверх)
Реєстрація акціонерів Товариства або їх представників (за дорученням) відбудеться за місцезнаходженням Товариства в день проведення
загальних зборів з 15.15 по 15.45години. Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів належним чином оформлене доручення та документ, що посвідчує особу. 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 порядком 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 Зборах: 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 фінансово – 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 фінансово – 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) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році.
7. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень 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
0
0
періоду (шт)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
13
12
(осіб)
Генеральний директор Товариства «Механізатор» С.С. Горбаченко
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№55, 23 березня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 Голови 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 діяльність 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 проводитись в день проведення зборів з 11.00 до 12.00 за місцем проведення Загальних 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 законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових зборах акціонерів, буде складений за станом на 21 квітня
2015 року.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 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 –Голова комісії з припинення Шарко А. В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
період
звітний попередній
Найменування показника
(2014 р.) (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
«НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»

повідомляє про зміни в порядку денному річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 10 квітня 2015 р. об 11-00 за адресою: м. Ніжин,
вул. Прилуцька, 2, ПАТ «Ніжинський жиркомбінат», а саме порядок денний доповнено наступними пунктами 10 та 11:
10. Звільнення членів Наглядової ради ПАТ «Ніжинський жиркомбінат».
11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Ніжинський жиркомбінат».
Порядок денний з урахуванням змін:
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Ніжинський жиркомбінат».
2. Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Ніжинський жиркомбінат»
за 2014 рік.
3. Затвердження звіту Правління ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» за
2014 рік.
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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, Київська область, вул. Польова, буд. 26 у приміщення актового залу.
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань регламенту проведення загальних зборів.Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень 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, прийняття рішення про термін та порядок їх виплати та порядку розподілу
прибутку за 2014р.
6. Про попереднє схвалення договорів та правочинів Товариства, що можуть 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 рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонери можуть ознайомитись особисто за адресою: ПАТ «Аскольд», вул. Польова ,26 ,м.Бориспіль, Київська 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 законодавством 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 уповноважених осіб-паспорт або інший документ ,що посвідчує особу та доручення , 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 прийматись не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: вул. Польова,26,м.Бориспіль. Київська обл.
08300.
Довідки за тел. 0459551990.
Наглядова рада.

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 жиркомбінат».
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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «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» (Протокол вiд 18.03.2015 року) про припинення повноваження дiючого Правлiння
ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» у повному складi, а саме: припинено повноваження 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 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
статутного капiталу емiтента, якою володiє - 0%.
Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Протокол вiд 18.03.2015 року) про припинення повноваження дiючого
Правлiння ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» у повному складi, а саме: припинено повноваження члена Правлiння -директора виконавчого - Лозовського Олександра Анатолiйовича, 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 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» (Протокол вiд 18.03.2015 року) про припинення повноваження дiючого
Правлiння ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» у повному складi, а саме: припинено 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 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 статутного капiталу емiтента,
якою володiє - 0%.
Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Протокол вiд 18.03.2015 року) про припинення повноваження дiючого
Правлiння ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» у повному складi, а саме: припинено 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 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 статутного капiталу емiтента,
якою володiє - 0%.
Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Протокол вiд 18.03.2015 року) про припинення повноваження дiючого
Правлiння ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» у повному складi, а саме: припинено повноваження члена Правлiння -директора комерцiйного - Таранюка 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 паспорта. 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» (Протокол вiд 18.03.2015 року) про припинення повноваження дiючого Правлiння
ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» у повному складi, а саме: припинено повноваження 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 особа 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» (Протокол вiд 18.03.2015 року) про припинення повноваження дiючого Правлiння
ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» у повному складi, а саме: припинено повноваження члена Правлiння -головного бухгалтера - Карпюк Валентини
Iллiвни, 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 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» (Протокол вiд 18.03.2015 року) переобрано на посаду Голови Правлiння ПАТ «ЕК
«Чернiвцiобленерго» Шекету Олексiя Михайловича строком на 3 роки. 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. Протягом 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» (Протокол вiд 18.03.2015 року) обрано членом Правлiння-директора виконавчого
ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» ЛозовськогоОлександра Анатолiйовича. 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.
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 мереж ВАТ «Одесаобленерго» (05.2009-03.2012 рр.), директор виконавчий
ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (03.2012- по теперiшнiй час).Частка статутного капiталу емiтента, якою володiє - 0%.
Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Протокол 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 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 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 статутного капiталу емiтента, якою володiє - 0%.
Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Протокол 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 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 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 наглядустарший державний iнспектор з енергетичногонагляду за режимами споживання електричної i теплової енергiї Держенергонагляду в IваноФранкiвськiй 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» (Протокол 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 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 Статуту ПАТ
«ЕК «Чернiвцiобленерго» члени Правлiння обираються Наглядовою радою
Товариства строком на 3 (три) роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав
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наступнi посади: начальник служби облiку електроенергiї ПАТ
«Кiровоградобленерго» (10.2008-09.2012 рр.), заступник комерцiйного директора 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» (Протокол вiд 18.03.2015 року) обрано членом Правлiння-директора з питань безпеки ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» Лехiцького Iгоря Зiновiйовича. 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. 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 з iнвестицiйних та юридичних питань 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

Приватне акціонерне товариство «РЕСПУБ
ЛIКАНСЬКЕ 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 Товариства.

«Чернiвцiобленерго» (03.2013- по теперiшнiй час).Частка статутного
капiталу емiтента, якою володiє - 0%.
Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (Протокол вiд 18.03.2015 року) обрано членом Правлiння-головного бухгалтера ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» Карпюк Валентину Iллiвну. 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. Згiдно
Статуту ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» члени Правлiння обираються Наглядовою 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 міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством
Голова Правлiння Шекета Олексiй Михайлович, 19.03.2015 р.
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними 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 домовленістю з відповідальною особою; — у день проведення Загальних Зборів — 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; Довгострокові фінансові інвестиції:0/0; Запаси: 6,7/45,4; Сумарна дебіторська заборгованість: 521,6/504,7; Грошові кошти та їх еквіваленти: 38,4/86; Нерозподілений 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; Середньорічна кількість акцій(шт):100/100; Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт):0 / 0; Загальна кількість коштів витрачених на викуп
власних акцій : 0 / 0; Чисельність працівників (осіб): 15/17.

Приватне акціонерне товариство
«Сігма-Спорт»
(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 напрямків 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 загальних 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 підтверджує особу (паспорт, або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів – доручення на
право участі та голосування у Зборах, посвідчене в передбаченому законодавством порядку та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший 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 товариства з питань ознайомлення акціонерів з документами – Федорчук Олександр
Володимирович. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Федорчук О.В.
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Пропозиції щодо порядку денного Зборів подаються в письмовій формі згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту Товариства 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 пізніш 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
7
7
(осіб)
Голова правління 	О.В. Федорчук

№55, 23 березня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«інвестиційна компанія «СТАНДАРТ КЕПІТАЛ»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «інвестиційна компанія
«СТАНДАРТ КЕПІТАЛ» (ідентифікаційний код 38864809, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 13) (далі – ПАТ «ІК «СТАНДАРТ КЕПІТАЛ» або Товариство) повідомляє про те, що річні Загальні збори акціонерів (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 необхідно 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 зборів.
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 Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення про затвердження висновків Ревізора Товариства.
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 збори 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 комісію (Ревізора) Товариства.
15. Прийняття рішення про затвердження Принципів корпоративного
управління Товариства.
16. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Прийняття рішення про затвердження умов договорів (цивільноправових 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 директора Товариства.
20. Прийняття рішення про обрання голови та членів Правління Товариства.
21. Прийняття рішення про затвердження умов договорів (цивільноправових або трудових), що укладатимуться з членами Правління Товариства.
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 перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Про надання повноважень Виконавчому 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 підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення державної реєстрації 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 порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор ПАТ «ІК «СТАНДАРТ 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 річних Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного річних Загальних
зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 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

Приватне акціонерне товариство «Рогатинавто»
(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 результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2014 рік.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік за наслідками 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

69

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№55, 23 березня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду

61
11
-1990
-9
266

362
-1393
588
266

781
-597
1064000
0

553
-344
1064000
0

0

0

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 звітів.
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 наслідками розгляду звітів.
7. Затвердження річних звітів та балансів, розподіл прибутку за 2014
рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
2013 рік
2014 рік
Усього активів
Основні засоби
58,7
63,5

Чисельність працівників на кінець періоду
134
144
(осіб)
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину «20» квітня 2015 року.З матеріалами, що стосуються 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 — доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства.Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися з 13.00 до 13.50 у день та за місцем проведення зборів. Директор
ПрАТ «Рогатинавто»
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

78,3
1,2
-807,7

2,1
32,3
10,8
-813,6

45,0
496,2
-200,4

45,0
484,5
-5,9

-

-

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 23 квітня 2015 року, за три робочі дні до дня
проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: 64809, Харківська 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. Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не
пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього
письмового запиту.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує 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»

Приватне акціонерне товариство
Акціонерна страхова компанія «Скарбниця»

( 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 Товариства 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 наслідками звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії.
6. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2014 році.
7. Переобрання (або підтвердження повноважень) голови та членів Наглядової 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
попередній
Усього активів
38409
38267
Основні засоби
5876
6021

70

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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
66
73
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 24 квітня 2015 року. З матеріалами, що стосуються 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 акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог
законодавства.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися з 10.00 до 10.50 у день та за місцем проведення зборів.
Правління ПрАТ АСК «Скарбниця»

№55, 23 березня 2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» (місцезнаходження: 03056,

м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, код ЄДРПОУ 22965525) (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2015 року об 11:00 годині за адресою:
03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, 5 поверх, зала переговорів №1.
Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться 24 квітня 2015 року за місцем їх проведення. Початок реєстрації о 10 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 55 хвилин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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 фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених главою 6 статуту Товариства та законодавством, за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів на 2015 рік.
9. Затвердження рішення про вчинення значних правочинів на 2015 рік;
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
10. Призначення аудитора Товариства на 2015 рік.
11. Зміна скороченого найменування Товариства українською та російською мовами.
12. Внесення та затвердження змін та доповнень до статуту Товариства, затвердження нової редакції статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання статуту.
13. Про припинення Приватного акціонерного товариства «Торговий дім
«УКРАВТОВАЗ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю (перетворення).
14. Про порядок і умови здійснення перетворення Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» в Товариство з обмеженою
відповідальністю.

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 вимог, 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 (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього
мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах,
яка оформлена згідно з чинним законодавством.

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 товариства «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» та визначення її повноважень.
18. Про припинення повноважень Наглядової ради, Генерального директора та Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ».
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 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 проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, 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 посвідчує особу (паспорт, тощо); - для представників (довірених осіб) - документ, 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 Попередній
2014 р.
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.

Акціонери можуть ознайомитися з усіма документами та інформацією,
пов’язаними з вищезазначеним порядком денним загальних зборів акціонерів в офісі: м. Київ, вул. Іллінська , 8 під. 3 пов.3 та/або шляхом надіслання запиту електронною поштою на електронну адресу: Legal@aegon.ua.
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Голова Правління.Тел. для довідок (044) 590-44-66
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Період
Найменування показника
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
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№55, 23 березня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 результати 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 зовнішнього 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 державної реєстрації Статуту Банку.
10. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку та
затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Положення про
Загальні збори акціонерів Банку.
11. Внесення змін до Положення про Спостережну Раду Банку та затвердження Положення про Спостережну Раду Банку в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Положення про Спостережну 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 акціонерів Банку і Спостережної Ради Банку.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (тис. грн.)
період
Найменування показника
2014
2013
Усього активів
718 991
1 109 127

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

90 818
208
6 272
69 116
8 539
346 246
335 146
82 124
290 621
7 727
13 405 820
-

73 333
280
12 086
529 899
1 083
335 873
335 146
64 550
708 705
1 083
9 436 474
-

-

-

355

368

Реєстрація учасників Річних Загальних зборів акціонерів Банку буде
проводитись «24» квітня 2015 року з 13:00 години до 13:55 години за місцевим часом, за адресою: Республіка Кіпр, Йермасойя, Лімасол, 4044, вулиця Калхантос, 2.
Акціонерам, які братимуть участь у Річних Загальних зборах акціонерів
при собі необхідно мати документи, що посвідчують їх особу, а представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлене доручення (довіреність).
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 зборах 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 години (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 проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів із матеріалами 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»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВІАКОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ»

(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 текстом - загальні збори).
Загальні збори відбудуться 24 квітня 2015 року за адресою: шосе Харківське, 201-203, м.Київ, 02121, Україна, 8-й поверх, кімната №819. Початок 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 загальних зборах представникам акціонерів необхідно пред’явити документ,
що засвідчує особу (паспорт), та довіреність, або інший документ, що підтверджує повноваження представника на прийняття участі та голосування
на загальних зборах акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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 загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 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 Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Порядку денного, є корпоративний секретар Астаніна А.В.
(тел.+38 (044) 593-77-26 (9057).
Голова Наглядової ради 	А.C.Майберг

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Товариство з обмеженою
відповідальністю «КОМФОРТ СЕРВІС ГРУП»
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Повне найменування емітента:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Міжміський код, телефон та факс:
Електронна поштова адреса:
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:
Вид особливої інформації:

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«КОМФОРТ СЕРВІС ГРУП»
35697106
65039, Одеська область,
м. Одеса,
проспект Гагаріна, 12-А,
(048) 719-86-20
ksg@emitent.net.ua
http://ksg.emitent.od.ua
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 Олександрівну (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 судимості 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 даних відсутня). Часткою у Статутному капіталі Емітента не володіє. Призначено на посаду безстроково Непогашеної судимості за корисливі та посадові 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.
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АВДІЇВСЬКИЙ АГРОХІМ
АВІАКОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ»
АВТОБАЗА №2
АВТОПОБУТСЕРВІС
АЗОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
АКБ «ЛЬВІВ»
АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ»
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АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»
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БАНК «ЮНІСОН»
БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД
БОЛГРАДТРАНС
БОРИСПІЛЬСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
БОЯРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД
БРОВАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 13209
БУДАРТ
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 12 «ОДЕСБУД»
БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-2
БУДПОСЛУГИ
БУРОВИК
ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ
ВЕГА ПЛЮС
ВЕСНА-1
ВИДУБИЧІ
ВИЖНИЦЬКИЙ ДОК
ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД»
ГАНЗА-УКРАЇНА
ГОТЕЛЬ «МИР»
ГОЩАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ
ДЕРЕВІЙ
ДІВІ БАНК
ДНІПРОВСЬКПРОМБУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО ЗАХИСТУ ХЛІБОПРОДУКТІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ
ДОБРЯНКА
ДУНАЙВОДБУД-124
ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
ЕПОС 2011
ЄВРО-М-ТРАНС
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ
ЗАВОД «РУСАВА»
ЗАВОД КИЇВПРОДМАШ
ЗНКІФ «АНКОРА ФОНД»
ЗНКІФ «ІТТ-КАПІТАЛ ІІ»
ЗНКІФ «ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ»
ІЗТ-АВТО
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ КЕПІТАЛ»
ІСКРА
КАГАРЛИЦЬКЕ
КАРГО ТЕРМІНАЛ
КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА
КВІТИ КРЕМЕНЧУКА
КИЇВМАШПОСТАЧЗБУТ
КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054
КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА»
КІЦМАНСЬКЕ АТП 17739
КОМПАНІЯ БАРВІНОК
КОМФОРТ СЕРВІС ГРУП
КОНСЮМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ
КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ШЛЯХОВИХ МАШИН «ЖОВТНЕВА КУЗНЯ»
КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД»
КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС
ЛАТМАННЕН АКСА
МАГАЗИН 1715 ГОСПТОВАРИ
МАЛИНОВЕ
МАМАЛИГІВСЬКИЙ ГІПСОВИЙ ЗАВОД
МЕЛІТОПОЛЬБУД
МЕРКУРІЙ-V
МЕХАНІЗАТОР
МОБІЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БМУ № 87 «АНТИСЕПТИК»
МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «МРІЯ»
НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ
НАФТОІМПЕКС
НВАТ «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»
НВФ «СТРОМКОМПЛЕКТ»
НЕО ВІТА
НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ
НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА АГРОПРОМТЕХНІКА
ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК
ОСТРІВ-КИЇВ
ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -508
ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ
ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА»
ПЛОДОВОД
ПОЛТАВАГАЗ
ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ПРОДОВОЛЬЧА СПІЛКА
ПРОТАСІВ ЯР
ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА»
РЕКЛАМА

34
29
37
18
10
8
67
43
26
57
16
34
64
50
24
34
58
69
43
46
40
12
40
60
47
61
33
37
73
37
19
58
54
4
5
53
29
15
9
65
60
44
26
8
59
3
53
66
14
7
50
61
36
42
70
51
64
49
42
52
55

№55, 23 березня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ

159.
160.
161.

ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРЕКСПО-ПРОЦЕС»
РІВНЕАВТОШЛЯХБУД
РІВНЕ-БОРОШНО
РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ
РОГАТИНАВТО
РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
РОКС
РУЖИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11840
САРНЕНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 15640
СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ
СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС
СЕРВІСНАФТОГАЗ
СІГМА-СПОРТ
СІТІ-МАРКЕТ
СКАДОВСЬКПОБУТСЕРВІС
СОФРАХІМ
СПЕЦАВТОМАТИКА
СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ
СПКТБ «ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ІНВЕСТ ЖИТТЯ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ІНВЕСТ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА «ЖИТТЯ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМСТРАХ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА»
СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙПОЛІС»
СТРІЛЕЦЬ АТ
СТРОЙ-ІНТЕРН
СУМБУД
ТИСМЕНИЦЬКА «СІЛЬГОСПХІМІЯ»
ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА «ДНІПРООБЛОПТТОРГ»
ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ»
ТОРГОВИЙ ДІМ МЕРКУРІЙ
ТОРГРІЧТРАНС
ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЧОРНЕ МОРЕ»
УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА
УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОМИСЛОВОМУ ТА САНІТАРНОМУ
ОЧИЩЕННЮ ГАЗІВ
УКРІНПРО
УКРМАШ-КОНВЕРСІЯ
УКРСПЕЦБУД
ФАБРИКА «ПРУТ»
ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ»
ФІРМА «ВЗУТТЯ»
ФЛАС
ФОЗЗІ ГРУП
ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ
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