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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
«Про внесення змін до рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 01.04.2004 № 88»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 18 березня 2014 року № 339 було
схвалено проект рішення «Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 01.04.2004 № 88» (далі – Проект), який розроблено у
зв’язку з необхідністю приведення у відповідність
нормативно-правового акту до чинного законодавства,
відповідно до пункту 20 частини 2 статті 7 Закону України
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні».
Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсилатися за адресами:
Національній комісії з цінних паперів та фондового
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30
(відділ програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій); e-mail: tetiana.melnykova@nssmc.gov.ua та
it@nssmc.gov.ua.
Проект оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії – http://www.nssmc.gov.ua/.
Строк, протягом якого приймаються зауваження та
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань,
становить один місяць з дня, наступного за днем оприлюднення Проекту.
Голова Комісії 			
Д. Тевелєв

Інформаційні повідомлення
та новини НКЦПФР
НКЦПФР
повідомляє про дематеріалізацію

Східним територіальним управлінням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідно
до п. 5 розділу І Порядку заміни свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною
найменування емітента та/або переведенням випуску
цінних паперів у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року
№736, та документів, наданих ЗАКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВ-ТАЛІСМАН» (вул. Сериківська, 2, м. Харків, 61017; код за ЄДРПОУ - 32471986),
видано свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій у зв'язку з переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування, свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування №106/20/1/03, дата реєстрації: 22.10.2003 року,
дата видачі: 24 березня 2014 року, загальна сума випуску акцій – 1 885 915 грн., номінальна вартість – 1,00 грн.,
кількість простих іменних акцій – 1 885 915 шт.
25.03.2014 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
Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство
«Трудовий колектив «Фанплит»

(далі ПрАТ «ТКФ»)
(код ЄДРПОУ 32960308,
місцезнаходження: 02160, Україна, м. Київ, вул. Фанерна, 1)
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться
29 квітня 2014р. о 11.00год.
за адресою : 02160, Україна, м. Київ, вул. Фанерна, 1
(приміщення клубу).
Порядок денний :
1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних Зборів
ПрАТ «ТКФ».
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізора за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку та виплата дивідендів за 2013 рік.
7. Про викуп власних акцій.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради та ревізора.
9. Обрання членів Наглядової ради та ревізора.
Перелік (зведений обліковий реєстр) акціонерів, які мають право на
участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину
23.04.2014р. Акціонери мають право ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень порядку денного Загальних Зборів у
приміщенні ПрАТ «ТКФ» за адресою : 02160, м. Київ, вул. Фанерна, 1 (економічний відділ) у робочі дні та робочий час.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватись з 09.30 до 10.45 у день
проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам при собі мати
документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам, окрім документа, що посвідчує особу – довіреність на право участі у зборах,
оформлену згідно вимог чинного законодавства.
Телефон для довідок : 559-12-11, 559-01-95
Основні показники
фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
2013 р.
2012 р.
Усього активів
7083
7334
Основні засоби
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
5960
5960
Запаси
144
87
Сумарна дебіторська заборгованість
498
0
Грошові кошти та їх еквіваленти
482
1288
Нерозподілений прибуток
110
435
Власний капітал
7005
7325
Статутний капітал
6700
6700
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
78
9
Чистий прибуток (збиток)
114
200
Середньорічна кількість акцій в обігу (шт.)
134000
134000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
823
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
41
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
3
3
(осіб)
Директор ПрАТ «ТКФ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОВСЬКА ХВИЛЯ»

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 30 квітня 2014 року о 13.00 за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Келеберда, пров. Рибацький, буд. 22,
кімн. №1
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Перший регіональний фондовий дім» на виконання функцій лічильної комісії
зборів.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність у 2013 році і
основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Звіт ревізійної комісії і затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності та розподілу прибутку і вирішення питання про виплату дивідендів
за 2013 рік.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 24 година 24 квітня 2014 року.
Реєстрація учасників зборів з 12.00 до 12.40. Для участі у зборах
при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Представникам акціонерів треба мати паспорт і довіреність на право
участі у зборах, засвідчену відповідно чинному законодавству України.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним у робочі дні з понеділка по четвер: 10.00-12.00 та 13.00-15.00
за місцезнаходженням Товариства (кімната №1). Відповідальна особа за
порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова правління
Прядко О.В. або особа, яка виконує його обов’язки.
Довідки за телефоном: 067-532-98-06
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
Звітний Попередній
Найменування показника
2013р.
2012р.
Усього активів
2160
2230
Основні засоби
5874
5871
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
2151
1947
Сумарна дебіторська заборгованість
164
113
Грошові кошти та їх еквіваленти
4
Нерозподілений прибуток
-2034
-418
Власний капітал
1535
3151
Статутний капітал
555
555
Довгострокові зобов’язання
777
800
Поточні зобов’язання
370
391
Чистий прибуток (збиток)
-408
-175
Середньорічна кількість акцій (шт.)
11098
11098
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
19
19
(осіб)
Голова правління ПрАТ «Дніпровська Хвиля»

Прядко О.В.

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ВІННИЦЯГАЗ»

На доповнення до ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних
зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯГАЗ» призначених на 7.04.2014 року,
яке було опубліковане 5.03.2014 року у Бюлетні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 44, ПАТ «ВІННИЦЯГАЗ» інформує про основні показники фінансово-господарської
діяльності товариства за 2012 - 2013рр. (тис.грн.).
період
Найменування показника
2013р.*
2012р.
Усього активів
843 091
998 072
Основні засоби
632 527
700 829
Довгострокові фінансові інвестиції
8 474
0
Запаси
8 546
11 637
Сумарна дебіторська заборгованість
137 236
180 250
Грошові кошти та їх еквіваленти
47 408
81 423
Нерозподілений прибуток
25 101
126 527

2

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)

416 091
449 308
2 600
2 600
48 170
41 649
378 830
498 080
- 102 144
- 295
5 200 186 5 200 186
0
0
0

0

2 483

2 535

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів.
ПАТ «ВІННИЦЯГАЗ»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №54»

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01037117,
місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
м. Вишневе, вул. Київська, 17
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які
відбудуться «30» квітня 2014 року
об 11 годині 00 хвилин за адресою: Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17
Порядок денний:
1. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2013 рік.
2. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2013 році.
6. Про викуп майна, що перебуває на балансі Товариства з державної
власності.
7. Про надання повноважень на укладання та підписання всіх документів, що пов’язані з викупом майна, котре перебуває на балансі Товариства з державної власності.
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №54» за 2013
рік (тис. грн.)
Період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
42 888,1
45 158,0
Основні засоби
32 081,1
33 980,3
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
514,9
20,0
Сумарна дебіторська заборгованість
5 097,2
5 460,1
Грошові кошти та їх еквіваленти
55,5
122,1
Нерозподілений прибуток
-16 070,4
-14 505,9
Власний капітал
-12 516,9
-10 952,4
Статутний капітал
3 000,0
3 000,0
Довгострокові зобов'язання
0
2 035,4
Поточні зобов'язання
55 394,3
54 064,3
Чистий прибуток (збиток)
-1 564,5
-2 583,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)
12 000 000 12 000 000
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)
13
12
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв.
за місцем проведення зборів.
Згідно з рішенням наглядової ради Товариства перелік акціонерів для
повідомлення про загальні збори акціонерів складається на «27» березня
2014 року, для участі в загальних зборах акціонерів – на «24» квітня
2014 року.
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до
загальних зборів надіславши на адресу Товариства письмовий запит з зазначенням ім’я, прізвища і по-батькові, паспортних даних акціонера, найменування питання порядку денного, стосовно якого акціонер бажає
отримати для ознайомлення матеріали, зручні для акціонера дати ознайомлення з матеріалами, контактні дані акціонера. Ознайомлення відбувається в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті № 02,
відповідальна особа – Цимбаленко Оксана Олександрівна.
За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 044-594-21-40
Наглядова Рада

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

(код ЄДРПОУ 20077720, публічне акціонерне товариство, місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 6, тел./факс: +38 044 586 38 24,
+38 044 586 37 83, ngu@naftogaz.com, www.naftogaz.net)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.03.2014 отримано розпорядження Кабінету Міністрів України від
19.03.14 №228-р, відповідно до якого Юр’єва Геннадія Петровича (паспорт: ЕК №727348, виданий Сєвєродонецьким МВ УМВС України в Луганській обл. 24.01.03) звільнено з посади заступника голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за власним бажанням.

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство
Промислова компанія «Укрцемент»

Юридична адреса: 64205, Харківська область, м. Балаклія,
вул. Геологічна 12 Код ЄДРПОУ 21235486, тел./факс 05749-2-30-36
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що
відбудуться 26 квітня 2014 року о 08.30 годині за адресою: 64205,
Харківська область, м. Балаклія, вул. Геологічна 12, кабінет № 2.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах, визначена на 22 квітня 2014 року, згідно з рішенням
Наглядової ради Товариства від 19 березня 2014 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про розгляд звіту Ради Директорів про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про розгляд звіту Ревізора за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2013 році.
7. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його
у новій редакції.
Ознайомитися з проектами документів можна за адресою: 64205, Харківська область, м. Балаклія, вул. Геологічна 12, кабінет № 2, з 08.00 год.
до 17.00 год., щодня крім суботи та неділі.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Зубаренко Михайло Юрійович.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться 26 квітня 2014 року з 08-00 до 08-20 години за місцем
проведення зборів.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність
та документ, що посвідчує особу.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
8620
9962
Основні засоби
232
531
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
46
79
Сумарна дебіторська заборгованість
843
1774
Грошові кошти та їх еквіваленти
8
37
Нерозподілений прибуток (збиток)
(5383)
(4493)
Власний капітал
8472
9787
Статутний капітал
5879
5879
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
148
175
Чистий прибуток (збиток)
(1080)
(1345)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5879000
5879000
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)
6
17
Рада Директорів

На зазначеній посаді перебував 3 роки і 9 місяців. Акціями Національної
акціонерної компанії «Нафтогаз України» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про призначення
на звільнену посаду не приймалося.
24.03.2014 отримано розпорядження Кабінету Міністрів України від
19.03.14 №229-р, відповідно до якого Вінокурова Сергія Олексійовича
(паспорт: №45 06 848615, виданий ОВД Лосиноостровского района города
Москвы 04.10.03) звільнено від обов’язків члена правління Національної
акціонерної компанії «Нафтогаз України».
На зазначеній посаді перебував 3 роки і 6 місяців. Акціями Національної
акціонерної компанії «Нафтогаз України» не володіє. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про призначення на звільнену посаду не приймалося. Заступник голови правління В. Чупрун
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УРОЖАЙ»

річні загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2014 року о 10-00
за місцезнаходженням товариства: 84333 Донецька область, м. Краматорськ, вул.Маяковського, 1, кабінет № 2. Реєстрація учасників зборів
– з 9-30 до 9-55. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах – 22 квітня 2014 р.
Порядок денний :
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту роботи зборів.
3.Звіт директора ПрАТ «Урожай» про підсумки фінансово-господарської
діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.Звіт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5.Звіт Ревізора ПрАТ «Урожай» за 2013 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
6.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
7.Прийняття рішення щодо покриття збитків за підсумками діяльності
2013 року.
8.Визначення основних напрямків господарської діяльності Товариства на 2014 рік.
Акціонери можуть ознайомитись з усіма документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням
Товариства (84333 Донецька область, м.Краматорськ, вул.Маяковського, 1, кабінет № 2 у робочі дні з 9.00 до 15.00, а також в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення, письмово звернувшись до
відповідальної особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голови Наглядової ради Лут А.М. Для участі в зборах акціонери
повинні мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники, що
діють за довіреністю повинні надати належним чином оформлену та
засвідчену довіреність на право участі та голосування на зборах. Довідки за тел. (06264) 6-01-53.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
(тис.грн)
Період
звітний попередній
Найменування показника
2013 р
2012 р
Усього активів
9433
9495
Основні засоби
3501
2919
Довгострокові фінансові інвестиції
10
10
Запаси
4605
5054
Сумарна дебіторська заборгованість
886
267
Грошові кошти та їх еквіваленти
390
32
Нерозподілений прибуток
6232
7017
Власний капітал
6819
7604
Статутний капітал
466
466
Довгострокові зобов’язання
163
Поточні зобов’язання
2451
1891
Чистий прибуток (збиток)
(-785)
(-1329)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1863346
1863346
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
71
73
періоду (осіб)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Наглядової ради				
Лут А.М.
25.03.2014 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Хорольський механічний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 14311353
3. Місцезнаходження: 37800 Полтавська обл., м. Хорол, вул. Леніна, 106
4. Міжміський код, телефон та факс: (05362) 32-204, (05362) 32-204
5. Електронна поштова адреса: office@mehzavod.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.mehzavod.com.ua
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство
з іноземними інвестиціями, Страхова
компанія «К‘Ю БІ І Україна»

(місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, код ЄДРПОУ
25395057) оголошує про проведення річних загальних зборів акціонерів.
Збори відбудуться 30 квітня 2014 року о 12.00 за адресою: м. Київ,
вул. Іллінська, 8, 10-й під‘їзд, кімната №2.
Реєстрація акціонерів за цією ж адресою в день проведення зборів.
Початок реєстрації – 11.45, закінчення - 11.55.
Дата складення переліку акціонерів для повідомлення про проведення
загальних зборів – 17 березня 2014 р на 24-00 годину.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 квітня 2014 р на 24-00 годину.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства щодо діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Ради Директорів Товариства щодо діяльності Товариства за
2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2013 року.
7. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Погодження вчинення Товариством значних правочинів.
10. Затвердження рішення про призначення Генерального директора
Товариства.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням
товариства у робочі дні, робочий час (з 9-00 до 18-00, кімната №1),
а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення
(кімната №2). Юрисконсульт Москаленко Тарас Анатолійович
відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
Тел.:044-537-53-90
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
ПрАТ СК «К‘Ю БІ І Україна», (тис. грн.)
Період
Найменування показника
2013 р. 2012 р.
Всього активів
111 463
99 986
Основні засоби
2 340
2 273
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
98
188
Сумарна дебіторська заборгованість
13 002
11 003
Грошові кошти та їх еквіваленти
94 437
87 931
Нерозподілений прибуток
26 852
21 209
Власний капітал
40 560
32 117
Статутний капітал
8 100
8 100
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
13 928
11 697
Чистий прибуток (збиток)
7 630
6 272
Середньорічна кількість акцій (шт.)
12 000
12 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
року (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом року
Чисельність працівників на кінець
31
32
періоду (осіб)
ПрАТ СК «К‘Ю БІ І Україна»

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст Повідомлення
Частка «Фізичної особи» в статутному капіталі емітента змінилася з
20,9360% до 21,6798%.
Розмір пакета акцій до зміни - 2 487 828 шт. простих іменних акцій. Розмір пакета акцій після зміни - 2 576 207 шт. простих іменних акцій.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова правління
Міщенко М.І. 24.03.2014
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Загальні збори акціонерів

Публічного акціонерного товариства
«Енергетичні технології»

30 квітня 2014 року о 15-00 за адресою: м. Київ, Львівська площа,
будинок 8-Б (III поверх, конференц-зал) відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Енергетичні технології» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ –30223172, місцезнаходження – м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б) (далі – «Товариство»).
Пропонується наступний порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
7. Про розподіл збитків Товариства за 2013 рік.
8. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2014 рік.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених загальних зборах акціонерів Товариства, є 24 квітня 2014 року
(станом на 24 годину).
До дати проведення загальних зборів акціонерів Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що стосуються внесених до порядку денного питань, за адресою: м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б (III поверх,
конференц-зал) в робочі дні з 10-00 до 17-00 години. Посадовою особою,
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства.
Реєстрація учасників зборів здійснюється 30 квітня 2014 року з
14.00.-14.50. Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати
при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – також довіреність. Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Енергетичні технології»
(тис. грн.)
період
на
на
Найменування показника
31.12.2013 р. 31.12.2012 р.
Усього активів
60 527
60 392
Основні засоби
55 326
55 222
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
4 405
4 375
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
Зареєстрований капітал
36 000
36 000
Неоплачений статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
(1 579)
(1 222)
збиток)
Власний капітал
51 288
51 645
Довгострокові зобов’язання
3 921
3 921
і забезпечення
Поточні зобов’язання
5 318
4 826
Чистий прибуток (збиток)
(357)
(207)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
36 000
36 000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
2
2
(осіб)
Підтверджую інформацію, що міститься у повідомленні.
Директор
ПАТ «Енергетичні технології»		
В.І. Колісник

Приватне акціонерне товариство
«Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»

повідомляє про зміни у порядку денному чергових загальних зборів
акціонерів, які відбудуться «24» квітня 2014 року о 12-00 годині за адресою: 04060, м. Київ, вул.Котовського, 4, 3-й поверх, конференц-зал, оголошення про проведення яких було опубліковано в газеті «Відомості
НКЦПФР» № 53 від 19.03.2014р., порядок денний доповнено наступними питаннями:
7. Відкликання наглядової ради.
8. Обрання наглядової ради.
Довідки за телефоном: (044) 440-41-92, 467-14-29.
Наглядова рада.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!!! ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО
УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДІВ»

Код ЄДРПОУ – 05453410, місцезнаходження: 04116,. Київ, вул.. Шолуденка, буд.30 (далі – Товариство)
Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29.04.2014 року за адресою: 04116, м. Київ, вулиця Шолуденка, буд.30, кімната № 11.
Час початку і закінчення реєстрації для участі акціонерів у зборах: з
11.00 до 11.55
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: на 24 квітня 2014 року
Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря зборів
2. Обрання складу лічильної комісії зборів
3. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2013 рік
4. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за
2013 рік
6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за
2013 рік
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2013 року.
Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах
необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що засвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з
питань порядку денного під час підготовки до Загальних зборів в робочі дні:
з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00) або в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення: 04116,. Київ, вул.. Шолуденка, буд.30.
Відповідальний за ознайомлення з документами – Директор Гурин Володимир Миколайович.
Телефон для довідок +38(044) 221-41-63
Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть
прийматись в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні Товариства».
Якщо виникають питання стосовно відповідності персональних даних
акціонера реєстру акціонерів Товариства – звертатись до зберігача
ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», місцезнаходження: 01001м. Київ,
вул. Хрещатик, 8-А, довідки за тел.. +38 (044) 490-25-00.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДІВ»
(тис.грн)
період
Найменування показника
звітній
попередній
Усього активів
28089,0
43,0
Основні засоби
38,0
0,0
Довгострокові фінансові інвестиції
0,0
0,0
Запаси
0,0
0,0
Сумарна дебіторська заборгованість
280087,0
24,0
Грошові кошти та їх еквівалент
2,0
19,0
Нерозподілений прибуток
16,0
0,0
Власний капітал
0,0
0,0
Статутний капітал
280073,0
73,0
Довгострокові зобов’язання
0,0
0,0
Поточні зобов’язання
38,0
0,0
Чистий прибуток (збиток)
16,0
-30,0
Середньорічна кількість акцій (шт)
5601468800
1468800
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
1

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
(багатоканальний):

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК»,

що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, повідомляє
про скликання загальних зборів акціонерів що відбудуться «30» квітня
2014 року о 13-00 за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, кабінет
Голови Правління АТ «ВП «ТВІН-ДРУК». Реєстрація осіб, що прибули
для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів
«30» квітня 2014 року з 12-30 до 12-45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 24 квітня 2014 року
Порядок денний зборів
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії зборів. 2. Обрання Секретаря зборів.
3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 4. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 5. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд значних
правочинів укладених з моменту попередніх зборів. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 8. Попереднє схвалення правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої
фінансової звітності Товариства. 9. Про розподіл прибутку і збитків за
результатами діяльності Товариства за 2013 рік. 10. Про внесення змін
до статуту Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
- Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати
проведення зборів (включно) акціонери мають можливість ознайомитися
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Роганська, 149, у
приміщенні бухгалтерії АТ «ВП «ТВІН-ДРУК», у робочі дні, робочий час з
09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 годин до 13 годин);
- в день проведення зборів у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, у приміщенні бухгалтерії АТ «ВП «ТВІН-ДРУК».
Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.
Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Бартишев Артем Владиславович.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
28803
28583
Основні засоби
13369
14403
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
5686
4275
Сумарна дебіторська заборгованість
7749
7808
Грошові кошти та їх еквіваленти
3
34
Нерозподілений прибуток
-10097
-8007
Власний капітал
15478
17569
Статутний капітал
19555
19555
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
13325
11014
Чистий прибуток (збиток)
-1992
-794
Середньорічна кількість акцій (шт.)
651822615 651822615
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
50
57
Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ,
для представників акціонерів – ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно
з діючим законодавством і ПАСПОРТ. тел. (57) 7172328.
Голова Правління 			
А.В. Бартишев

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА»
місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Тверська, 6, оф.401 (надалі Товариство) повідомляє, що чергові річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 30 квітня 2014 року в 11.00 за адресою: 03680,
м. Київ, вул. Тверська, 6, офіс 401 (4 поверх)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Підсумки роботи Товариства, його дочірніх підприємств за 2013 рік
та задачі Товариства на 2014 рік.
Затвердження річного звіту Товариства. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства Правлінню та Загальним зборам.
5. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
6. Відкликання членів Наглядової ради.
7. Обрання Наглядової ради.
8. Про участь товариства в інших юридичних особах.
9. Про заснування товариством інших юридичних осіб, в тому числі
шляхом внесення майна товариства.
10. Про затвердження рішень Спостережної (Наглядової) ради та
Правління Товариства.
11. Про погодження угод (договорів) що укладаються Товариством.
12. Про затвердження угод (договорів) що укладені Товариством.
Реєстрація акціонерів «30» квітня 2014 р. за місцем проведення зборів з 09-30 до 10-30.
Особам, що прибули для участі в чергових зборах при собі необхідно
мати паспорт, або інший документ, що посвідчують особу згідно вимог чинного законодавства. Збори почнуться о 11 годині ранку.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 24.04.2014 р. (станом на 24-00).
Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що
стосуються підготовки до загальних зборів та порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 6, оф. 401. Відповідальна особа за ознайомлення з документами порядку денного – Голова Наглядової Ради Коваленко Андрій Володимирович. Телефон для довідок: (0-44) 529-95-24
Наглядова Рада та Правління Товариства
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства
(тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
28804
28896
Основні засоби (за залишковою вартістю)
4266
3378
Довгострокові фінансові інвестиції
3501
4120
Запаси
3832
4909
Сумарна дебіторська заборгованість
13688
14488
Грошові кошти та їх еквіваленти
3517
2001
Витрати майбутніх періодів
Статутний капітал
5378
5378
Інший додатковий капітал
6357
6487
Резервний капітал
1745
1775
Нерозподілений прибуток
526
1002
Довгострокові зобов’язання
1491
1712
Поточні зобов’язання
13307
12543
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,3097
-0,0019
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0,3097
-0,0019
одну просту акцію
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1536670
1536670
Цінні папери власних
Загальна номіналь0,00
0,00
випусків, викуплені
на вартість
У відсотках від
0,00000
0,00000
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін0,00
0,00
них паперів власних випусків протягом періоду
Вартість чистих активів
14798
14255
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
221
310

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»,

що знаходиться за адресою: м. Харків, Комсомольське шосе, буд.88,
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, що відбудуться
«30» квітня 2014року о 16-00 за адресою: м. Харків, пл. Свободи,5,
Держпром, 2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП «Держпром» (вхід через перший або другий під'їзд). Реєстрація осіб, що прибули для участі у
загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів за адресою,
вказаною вище, «30» квітня 2014 року з 15-00 до 15-40. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на
24 годину 24 квітня 2014р.
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Лічильної комісії зборів. 2. Обрання Секретаря зборів.
3. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік. 4. Звіт
Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за
2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2013 рік. 9. Затвердження значних правочинів
укладених Товариством з моменту попередніх зборів. 10. Попереднє
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.
11. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради. 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з
членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами
Наглядової ради. 14. Про припинення повноважень Ревізійної комісії та
обрання членів Ревізійної комісії. 15. Затвердження умов цивільноправових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх
винагороди. 16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
- Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати
проведення зборів (включно) акціонери мають можливість ознайомитися
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, Комсомольське шосе,
буд.88, 4-ий поверх, к. 409, у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до
16-00 годин (обідня перерва з 13-00 годин до 14 годин). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.
- В день проведення зборів – також у місці їх проведення за адресою:
м. Харків, пл. Свободи,5, Держпром, 2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП
«Держпром. За місцем проведення зборів документі надаються для ознайомлення з 15-00 до 16-00. Документи надаються для ознайомлення та
не підлягають виносу.
Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Цвікевіч Олена Андріївна.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
період
попеНайменування показника
звітний
редн.
Усього активів
73071
65768
Основні засоби
23121
18011
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
275
398
Сумарна дебіторська заборгованість
7379
10232
Грошові кошти та їх еквіваленти
23
3
Нерозподілений прибуток
1663
176
Власний капітал
53389
51896
Статутний капітал
45360
45360
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
19682
13872
Чистий прибуток (збиток)
1493
114
Середньорічна кількість акцій (шт.)
90719093 90719093
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
152
122
періоду (осіб)
Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ,
для представників акціонерів – ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно
з діючим законодавством і ПАСПОРТ.
тел. (57) 752-28-08

Наглядова Рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА»,

код ЄДРПОУ 32310874
(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 «28» квітня
2014 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 2013 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
Ради за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за
2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за
2013 рік.
7. Обрання аудитора Товариства.
8. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду,
виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також
внесення змін до них.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень
Ревізора, обрання нового Ревізора.
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 станом на 24.00 22.04.2014.
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.
Акціонери можуть ознайомитися з усіма документами та інформацією, пов’язаними з вищезазначеним порядком денним загальних
зборів акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Іллінська , 8 під. 3 пов.3 з
9:00 до 18:00 в робочі дні, а в день проведення Загальних зборів – за
вказаним місцем їх проведення 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 Товариства
(тис. грн.)
Період
Найменування показника
поперезвітній
дній
Усього активів
282 178
195 620
Основні засоби
2 929
2 361
Довгострокові фінансові інвестиції
115 566
82 425
Запаси
525
661
Сумарна дебіторська заборгованість
49 761
33 931
Грошові кошти та їх еквіваленти
105 175
68 239
Нерозподілений прибуток
(226 469)
(197 517)
Власний капітал
104 499
63 462
Статутний капітал
46 500
45 947
Довгострокові зобов'язання
151 382
106 154
Поточні зобов'язання
26 297
26 004
Чистий прибуток (збиток)
(28 683)
(48 238)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
46 150 114 45 559 682
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
162
166
(осіб)
Голова Правління_______________ Гійсберт Доротеус Юкен
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№58, 26 березня 2014 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАл УКРАЇНА”
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
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ
УКРАЇНА"
2. Код за ЄДРПОУ
35649564
3. Місцезнаходження
01030, мiсто Київ, 19-21
4. Міжміський код, телефон та факс 0442200120 0442201625
5. Електронна поштова адреса
info@icu.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://www.icu.ua/
яка додатково використовується
емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв учасникiв товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА» (протокол №47
вiд 19.03.2014 р.), у зв'язку з виробничою необхiднiстю, здiйснено змiни
у складi посадових осiб.19.03.2014 року звiльнено Стеценка Костянтина
Вiкторовича (згода на розкриття паспортних даних не надана) з посади
Директора. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не
володiє; обiймала посаду з 10.01.2008 року; непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має. Орган, який прийняв рiшення про
звiльнення: Загальнi збори учасникiв, причина прийняття рiшення: заява особи про звiльнення за власним бажанням; пiдстава: протокол Загальних зборiв учасникiв № 47 вiд 19.03.2014 року.
Медведєва Олега Євгеновича (згода на розкриття паспортних даних
не надана) призначено на посаду Директора з 20.03.2014 р. Строк, на
який призначено особу - 2 (два) роки. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє; непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини не має. Посадова особа з 28.09.2006 року по
19.03.2014 року займала посаду Директора ТОВ «КУА «IНВЕСТИЦIЙНИЙ
КАПIТАЛ УКРАЇНА».Орган, який прийняв рiшення: Загальнi збори
учасникiв, причина прийняття рiшення: вакантнiсть посади; пiдстава:
протокол Загальних зборiв учасникiв № 47 вiд 19.03.2014 року.
19.03.2014 року Пасенюка Макара Юрiйовича (згода на розкриття
паспортних даних не надана) вiдкликано з посади Голови Ревiзiйної
комiсiї. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не
володiє; обiймала посаду з 08.01.2013 року; непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має. Орган, який прийняв рiшення:
Загальнi збори учасникiв, причина прийняття рiшення: за власним бажанням особи; пiдстава: Протокол Загальних зборiв учасникiв № 47 вiд
19.03.2014 року.
19.03.2014 року Вальчишена Олександра Васильовича (згода на
розкриття паспортних даних не надана) обрано Членом Ревiзiйної
комiсiї. Строк, на який обрано особу – безстроково. Посадова особа
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа з
05.05.2008 року займає посаду Начальника аналiтичного управлiння

Приватне акціонерне товариство
“ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПIДПРИЄМСТВО-1006”,

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- "ДИМЕРСЬКЕ
ня, міжміський код та телефон
СПЕЦАВТОПIДПРИЄМСТВО-1006",
емітента
00902808, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 20,
С. КОЗАРОВИЧI, ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, Київська область, 07332,
Україна, 80672505949
2. Дата розкриття повного тексту 21.04.2014 р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
00902808.infosite.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА». Орган, який прийняв
рiшення: Загальнi збори учасникiв, причина прийняття рiшення: вакантна посада; пiдстава: Протокол Загальних зборiв учасникiв № 47 вiд
19.03.2014 року.
19.03.2014 року Гонтареву Валерiю Олексiївну (згода на розкриття
паспортних даних не надана) обрано Членом Наглядової Ради. Строк,
на який обрано особу – безстроково. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє; непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини не має. Посадова особа з 03.12.2007 року займає
посаду Голови Iнвестицiйної Ради Директорiв ТОВ «КУА
«IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА». Орган, який прийняв рiшення:
Загальнi збори учасникiв, причина прийняття рiшення: вакантна посада;
пiдстава: Протокол Загальних зборiв учасникiв № 47 вiд 19.03.2014
року.
19.03.2014 року Стеценка Костянтина Вiкторовоча (згода на розкриття паспортних даних не надана) обрано членом Наглядової Ради. Строк,
на який обрано особу – безстроково. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє; непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини не має.Посадова особа з 10.01.2008 року по
19.03.2013 року займала посаду Директора ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНИЙ
КАПIТАЛ УКРАЇНА». Орган, який прийняв рiшення: Загальнi збори
учасникiв, причина прийняття рiшення: вакантна посада; пiдстава: Протокол Загальних зборiв учасникiв № 47 вiд 19.03.2014 року.
19.03.2014 року Пасенюка Макара Юрiйовича (згода на розкриття
паспортних даних не надана) обрано членом Наглядової Ради. Строк,
на який обрано особу – безстроково. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє; непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини не має. Посадова особа з 01.03.2006 року по
03.07.2009 року займала посаду начальника вiддiлу банкiвських послуг
Акцiонерного банку «IНГ Банк Україна», з 06.07.2009 року займає посаду Керуючого Директора ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА».
Орган, який прийняв рiшення: Загальнi збори учасникiв, причина прийняття рiшення: вакантна посада; пiдстава: Протокол Загальних зборiв
учасникiв № 47 вiд 19.03.2014 року.
Рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (протокол № 4 вiд 19.03.2014 р.),
у зв'язку з виробничою необхiднiстю, Вальчишена Олександра Васильовича (згода на розкриття паспортних даних не надана) обрано
Головою Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який обрано особу – безстроково. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не
володiє; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
не має. Посадова особа з 05.05.2008 року займає посаду Начальника
аналiтичного управлiння ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА».
Орган, який прийняв рiшення – Ревiзiйна комiсiя, причина прийняття
рiшення: вакантна посада; пiдстава: Протокол Ревiзiйної комiсiї № 4
вiд 19.03.2014 року.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Найменування
________
Медведєв Олег Євгенович
посади
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
19.03.2014
(дата)

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ТОВ Аудиторська фірма «Компанія
аудиторської фірми (П.І.Б.
«Тетра-Аудит», 32664506
аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
звітпопереНайменування показника
ний
дній
Усього активів
227,7
222,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)
202
205,6
Сумарна дебіторська заборгованість
6,8
8,1
Грошові кошти та їх еквіваленти
16,8
7
Власний капітал
210,5
217
Статутний капітал
294,4
294,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-719,9
-713,4
Поточні зобов'язання і забезпечення
17,2
5,8
Чистий прибуток (збиток)
-2,7
-0,1

№58, 26 березня 2014 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Генеральний директор

ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ»

(код ЄДРПОУ 32851024)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться «25» квітня 2014 року о 10:00 за адресою: Україна,
м. Херсон, вул. Перекопська, буд. 169.
Реєстрація акціонерів з 09:00 год. до 09:30 год. за місцем проведення зборів.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних
зборах відбуватимуться 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. 21.04.2014 року. Для участі у загальних зборах
необхідно мати при собі:
1. Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його
представника).
2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
для представників акціонерів: юридичних осіб, посвідчену печаткою
юридичної особи або нотаріусом;
фізичних осіб, посвідчену нотаріусом, або реєстратором, що веде
реєстр акціонерів Товариства.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту
проведення зборів, обрання лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради акціонерів про роботу у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2013 рік.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту,
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за
2013 рік та за попередні роки.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
7. Обрання членів Наглядової ради.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)
Період
Найменування показника
2012
2013
Усього активів
28038
28255
Основні засоби
22361
21299
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1417
1415
Сумарна дебіторська заборгованість
2528
1941
Грошові кошти та їх еквіваленти
711
1036
Нерозподілений прибуток
-6109
-9647
Власний капітал
19201
15663
Статутний капітал
25310
25310
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
8837
12591
Чистий прибуток (збиток)
701
-3537
Середньорічна кількість акцій (шт.)
253100 253100
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
90
62
(осіб)
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним
зборів за адресою: Україна, м. Херсон, вул. Перекопська, буд. 169, в
робочі дні з 8.00-18.00. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Савлученко Галина Миколаївна – головний бухгалтер товариства.
Пропозиції щодо порядку денного зборів подаються в письмовій
формі згідно з вимогами чинного законодавства та Статуту Товариства за адресою: Україна, м. Херсон, вул. Перекопська, буд. 169. 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 тел: (0552) 35-41-32, 35-41-31
Генеральний директор
ПрАТ «Дніпровський термінал»

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЯНІВСЬКЕ»

(далі – Товариство)
1. Місцезнаходження емітента: 94561, Луганська обл., місто
Красний Луч, місто Вахрушеве, вул. Димитрова, 28.
2. Дата та час проведення зборів: 25.04.2014 р. о 15:00 год.
3. Місце проведення зборів: 94561, Луганська обл., місто Красний Луч, місто Вахрушеве, вул. Димитрова, 28, актова зала.
4. Час та місце реєстрації учасників: з 14:30 до 14:45 за місцем
проведення зборів.
5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах: 18.04.2014 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 2013 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками його роботи у 2013 році.
4. Розгляд звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу за
2013 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. 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 8:00 до 16:30)
за адресою: 94561, Луганська обл., місто Красний Луч, місто Вахрушеве, вул. Димитрова, 28, кабінет директора Товариства (ідентифікувати кабінет можна за табличкою з надписом «Директор»).
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Сухов Юрій
Васильович.
8. Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
2013
2012
Усього активів
213 507 281 766
Основні засоби
34 505 34 658
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
5 096
1 824
Сумарна дебіторська заборгованість
169 761 243 508
Грошові кошти та їх еквіваленти
102
186
Нерозподілений прибуток
-8 466 -6 875
Власний капітал
4 357 12 832
Статутний капітал
31 390 31 390
Довгострокові зобов'язання
315
338
Поточні зобов'язання
208 835 268 329
Чистий прибуток (збиток)
-8 466 -6 875
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
406
356
періоду (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: 050-470-83-38.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор _________________________________ Ю.В. Сухов
М. П. 25.03.2014 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Балакліївське»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство
«Балакліївське»; 1.2. Організаційно-правова форма емітента-Акціонерне
товариство; 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-05384885;
1.4.Місцезнаходження емітента- 38344, Україна, Полтавська обл., В.Багачанський р-н., с.Балаклія; 1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента(05345) 9-43-19; 1.6.Електронна поштова адреса емітента – 05384885@
atrep.com.ua; 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – http://05384885.smida.
gov.ua; 1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2.Текст повідомлення
ПрАТ «Балакліївське» повідомляє, що рішенням загальних зборів акціонерів від 24.03.2014р. (протокол № 1) звільнено: голова наглядової
ради - Кордубан Алла Вячеславівна, паспорт серії КО № 231373 виданий
14.04.2001р. В.Багачанським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,0002% в статутному капіталі емітента, перебувала на посаді з
28.03.2011р.; член наглядової ради – Коваленко Роман Володимирович,
паспорт серії НК № 195787 виданий 24.12.1996р. Бахмацьким РВ УМВС
України в Чернігівській обл., не володіє часткою в статутному капіталі емітента, перебував на посаді з 28.03.2011р.; член наглядової ради – Кордубан Ольга Іванівна, паспорт серії КО № 645409 виданий 21.12.2005р. В.
Багачанським РВ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,0002% в СК,
перебувала на посаді з 28.03.2011р.; ревізор- Кордубан Оксана Анатоліївна, паспорт серії КН № 652072 виданий 29.05.1998р. В.Багачанським РВ
УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,0002% в СК, перебувала на
посаді з 28.03.2011р.; обрано: член наглядової ради - Кордубан Алла Вячеславівна, паспорт серії КО № 231373 виданий 14.04.2001р. В.Багачанським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,0002% в статутному
капіталі емітента, обіймає посаду фінансового директора ТОВ «БІЛАГРО»; член наглядової ради – Коваленко Роман Володимирович, паспорт
серії НК № 195787 виданий 24.12.1996р. Бахмацьким РВ УМВС України в
Чернігівській обл., не володіє часткою в статутному капіталі емітента, займається приватною підприємницькою діяльністю; член наглядової ради –
Кордубан Ольга Іванівна, паспорт серії КО № 645409 виданий 21.12.2005р.
В.Багачанським РВ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,0002% в
СК, обіймає посаду фiнансового директора ПП «БІАГР»; ревізор- Кордубан Оксана Анатоліївна, паспорт серії КН № 652072 виданий 29.05.1998р.
В.Багачанським РВ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,0002% в
СК, обіймає посаду генерального директора ПП «БІАГР». Посадові особи
обрані терміном на три роки.
Згідно рішення засідання наглядової ради ПрАТ «Балакліївське» від
24.03.2014р. (протокол № 1) обрано терміном на три роки: голова наглядової ради- Кордубан Алла Вячеславівна, паспорт серії КО № 231373 виданий 14.04.2001р. В.Багачанським РВ УМВС України в Полтавській обл.,
володіє 0,0002% в статутному капіталі емітента, обіймає посаду фінансового директора ТОВ «Білагро»; звільнено: директор- Кордубан Юрій Володимирович, паспорт серії КН № 370338 виданий 07.04.1997р. Київським
РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,086% в СК, перебував на посаді з 28.03.2011р.; призначено терміном на три роки: директорКордубан Юрій Володимирович, паспорт серії КН № 370338 виданий
07.04.1997р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє
0,086% в СК, перебував на посаді директора ПрАТ «Балакліївське», обіймає посаду директора ТОВ «БІЛАГРО». Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
3.Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
3.2.Директор
			
Ю.В.Кордубан
(підпис)
24.03.2014 р.

Повідомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне
товариство «Агенція Індекс»

Місцезнаходження товариства: 03680, м. Київ, Святошинський р-н,
вул. Кільцева дорога, 4
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 29 квітня 2014 року
об 11-00 годині за адресою: 03680, м. Київ, Святошинський р-н,
вул. Кільцева дорога, 4, 3-й поверх, кімн. №1.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: з 10-30 до 10-50 у день та за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23 квітня 2014р. станом на 24 годину.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії, затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
товариства у 2013 році. Затвердження річного звіту.
3. Звіт Ревізора за 2013р. Затвердження звіту та висновків ревізора.
4. Звіт Наглядової ради за 2013р. Затвердження звіту.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради, Ревізора.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Період
Період
Показник
Показник
2013р. 2012р.
2013р. 2012р.
Усього активів 160.7 160.8 Статутний капітал
70.4
70.4
Основні
18.1
18.1 Довгострокові
засоби
зобов’язання
Довгострокові 130.1 130.1 Поточні зобов’язання
11.2
11.2
фінансові
інвестиції
Запаси
Чистий прибуток
-0.1
-14.8
(збиток)
Сумарна дебі- 12.4
12.4 Середньорічна
320
320
торська
закількість акцій
боргованість
Грошові
0.1
0.2 Кількість власних
кошти та їх
акцій, викуплених
еквіваленти
протягом періоду (шт.)
Нерозподіле65.4
65.5 Загальна сума коштів,
ний прибуток
витрачених на викуп
власних акцій протягом
періоду
Власний
149.5 149.6 Чисельність працівників
1
1
капітал
на кінець періоду (осіб)
Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт,
представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно
до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до
дати проведення загальних зборів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 03680, м. Київ,
вул. Кільцева дорога, 4,3-й поверх кімн. №1, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства,
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Нечипоренко Лілія Владиславіна
Довідки за телефоном: (050) 3589487 .
Наглядова рада.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БЕЛКОМ»

(код ЄДРПОУ 31248114 )
Місцезнаходження: Київська область, 09100,м. Біла Церква, вул. Б.Хмельницького,5, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 29 квітня 2014 року о 13.00 за адресою: Київська область,09100, м. Біла Церква, вул. Б.Хмельницького,5, кабінет Виконавчого директора.
Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних
зборів з 12.00 до 12.45 за місцем проведення зборів.
Порядок денний зборів
(Перелік питань, що виносяться на голосування):
1.Обрання голови та секретаря загальних зборів,членів лічильної комісії.
2.Звіт Виконавчого директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік,та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Виконавчого директора .
3.Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства у 2013 році, та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту та висновків Ревізора .
4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
5.Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
Період
2013
2012
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
6242
6380
Основні засоби
4745
5104
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
309
180
Сумарна дебіторська заборгованість
853
762
Грошові кошти та їх еквіваленти
4
3
Нерозподілений прибуток
-4034
-3969
Власний капітал
1342
1342
Статутний капітал
301
301
Довгострокові зобов язання
2259
2437
Поточні зобов язання
6675
6570
Чистий прибуток(збиток)
-65
-282
Середньорічна кількість акцій(штук)
602
602
Чисельність працівників на кінець
32
27
періоду(осіб)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 23.04.2014 року. Для участі у загальних зборах при собі
мати паспорт, для представника акціонера крім паспорту – доручення на
право участі у загальних зборах оформлене згідно вимог діючого законодавства України.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо порядку денного
загальних зборів за адресою: Київська область 09100, м.Біла Церква,
вул. Б.Хмельницького,5, кабінет Виконавчого директора, у робочі дні з 10.00
до 12.00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів
з документами є Виконавчий директор Швець Андрій Володимирович.
Телефон для довідок (04563)35035.
Виконавчий директор 				А.В.Швець

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТАЙКИ-КЕРАМІК»

(код за ЄДРПОУ 00291032)
Місцезнаходження: 09210 Київська область, Кагарлицький район
с. Стайки вул. Берег 4,
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2014 року об 10.00 годині за адресою: 03150, м. Київ,
вул. Червоноармійська, буд.118, оф.54.
Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних
зборів з 09 год.00 хв. до 09год.45хв. за місцем проведення зборів. Для
участі у загальних зборах при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі у загальних зборах оформлене згідно вимог діючого законодавства України.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів):
1.Обрання голови та секретаря загальних зборів,членів лічильної комісії.
2.Звіт В.О. Генерального директора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПрАТ «ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ЯВІР»

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ТОРГІВЕЛЬНА
ФІРМА «ЯВІР» (надалі — Товариство, код ЄДРПОУ 13670110, адреса місцезнаходження: 03151, м.Київ, Молодогвардiйська, б.20) повідомляє про
скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться
28.04.2014 року о 09-00 за адресою: 03151, м.Київ, Молодогвардiйська,
б.20, офісне приміщення 1. Реєстрація відбудеться з 08-00 по 08-45 за
місцем проведення зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА
ГОЛОСУВАНННЯ):
1. Про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії, затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.
2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2013 рік та
прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2013 року та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах: 22.04.2014 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з
матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з
28.03.2014 р. по 27.04.2014 р. у робочі дні в час з 10-00 по 16:00 за адресою: 03151, м.Київ, Молодогвардiйська, б.20, кімната офісне приміщення 1,
звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова правління Новiков
Iгор Миколайович.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу; довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного
законодавства. Телефон для довідок: (044) 245-92-38
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
(2013 р.)
(2012 р.)
Усього активів
2996,6
2880,3
Основні засоби (залишкова вартість)
314,4
348,3
Довгострокові фінансові інвестиції
0,5
0,5
Запаси
2496,4
2350,2
Сумарна дебіторська заборгованість
94,1
86,3
Грошові кошти та їх еквіваленти
88,1
92,3
Нерозподілений прибуток
574,6
477,6
Власний капітал
1677,8
1580,9
Статутний капітал
1035,8
1035,8
Довгострокові зобов’язання
1213,0
1213,0
Поточні зобов’язання
105,8
86,5
Чистий прибуток (збиток)
78,4
51,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1035834
1035834
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
25
26
(осіб)
Наглядова Рада ПрАТ «ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ЯВІР»

наслідками розгляду звіту В.О. Генерального директора.
3.Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у
2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради.
4.Звіт та висновки
Ревізійної комісії про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік, та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
6.Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2013 рік.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23.04.2014 року. Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо порядку денного загальних зборів за адресою: 03150, м.Київ,
вул.Червоноармійська, буд.118, оф.54, у робочі дні з 09.00 до 12.00 год.
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Наглядової ради товариства Мацкевічус І.К.
Телефон для довідок : (044) 501-08-96.
Наглядова Рада Товариства.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство
«Котовський райагропостач»

код за ЄДРПОУ 00906137, місцезнаходження згідно з реєстраційними
документами: 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. 50 років
Жовтня,б.190, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які призначені на 28 квітня 2014 року о 10.00 за місцезнаходженням товариства: Одеська область, м. Котовськ, вул. 50 років
Жовтня,б.190, кабінет керівника.
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 22 квітня 2014 року.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24.00 годину 22 квітня 2013 р.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що
посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про
народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до
чинного законодавства України.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а
саме: обрання робочих органів річних загальних зборів Товариства (лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту проведення зборів).
2. Розгляд звіту правління товариства за 2013 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту правління.
3. Розгляд звіту ревізора товариства за 2013 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту ревізора.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік, затвердження розміру річних дивідендів.
6. Про припинення діяльності ПрАТ «Котовський райагропостач» шляхом його реорганізації (перетворення) та створення товариства з обмеженою відповідальністю «Котовський райагропостач».
7. Затвердження плану перетворення Товариства, запропонованого
Правлінням.
8. Про порядок і умови здійснення перетворення.
9. Про призначення комісії з припинення ПрАТ «Котовський райагропостач» у зв’язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.

10. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПрАТ «Котовський райагропостач» в зв’язку з його припиненням шляхом перетворення.
11. Про викуп акцій ПрАТ «Котовський райагропостач».
12. Про умови та порядок обміну акцій, випущених ПрАТ «Котовський
райагропостач», на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою
відповідальністю «Котовський райагропостач».
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: Одеська область,
м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня,б.190, кабінет керівника з понеділка по
п»ятницю з 10.00 до 15.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – голова правління Леонов Михайло Іванович.
Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше
20 днів до дати проведення зборів.
Тел. (04862) 24560 Правління
Основні показники
фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
період
Найменування показника
2013 рік
2012 рік
Усього активів
75,8
81,5
Основні засоби
69,5
74,2
Довгострокові фінансові інвестиції
------Запаси
------Сумарна дебіторська заборгованість
5,9
7,1
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,1
Нерозподілений прибуток (збиток)
(55,5)
(24,7)
Власний капітал
(18,6)
12,2
Статутний капітал
36,9
36,9
Довгострокові зобов’язання
------Поточні зобов’язання
94,4
69,3
Чистий прибуток (збиток)
(30,8)
(35,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
147640
147640
Кількість власних акцій, викуплених
------протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
--------власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
5
5
(осіб)
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано на сайті
Товариства www/kotraisnab.prat.in.ua; на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
www/stockmarket.gov.ua;

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
Шановний акціонер

ПрАТ «Сімферопольська станція
технічного обслуговування №14397»

Наглядова рада товариства повідомляє Вас про проведення чергових
загальних зборів акціонерів.
Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Сімферопольська станція технічного обслуговування
№14397»; 95048, Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Трубаченко, 21.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 29 квітня 2014 року о
11:00 годині; м. Сімферополь, вул. Трубаченко, 21, в адміністративній
будівлі, кабінет Генерального директора.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: з 10.00 по 10.45 години.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування: 1. Затвердження
складу лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 6. Затвердження звіту
Ревізора Товариства за 2013 рік. 7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати за
2013 рік. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків)
Товариства за 2013 рік. 9. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства. 10. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
Акціонери товариства можуть ознайомитися особисто з матеріалами
щодо питань порядку за місцезнаходженням товариства в робочі дні в робочий час, приймальня директора, відповідальна особа за порядок озна-
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йомлення Генеральний директор товариства Миссюра О.Е. Для участі у
зборах необхідно мати: акціонерам — документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу та довіреність на
право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
(2013р.)
(2012р.)
Усього активів
286
265
Основні засоби
150
164
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
2
2
Сумарна дебіторська заборгованість
130
87
Грошові кошти та їхні еквіваленти
2
12
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
277
277
Статутний капітал
138
138
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
35
33
Чистий прибуток (збиток)
18
98
Середньорічна кількість акцій (шт.)
552048
552048
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
11
12
Генеральний директор ___________________

О.Е. Миссюра

№58, 26 березня 2014 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів
акціонерного товариства

Приватного акціонерного товариства
«Хлібрембудмонтаж»

(надалі – Товариство)
місцезнаходження: 69009, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Готвальда, буд.2, код за ЄДРПОУ 05379470
Наглядова рада Товариства повідомляє, що чергові (річні) Загальні
збори акціонерів Товариства (надалі – Збори), відбудуться 30 квітня 2014
року о 9.00 год. за адресою: 69009, Запорізька область, м. Запоріжжя,
вул. Готвальда, буд.2, (кабінет директора).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 24 квітня 2014 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії.
Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів акціонерів. Обрання головуючого та секретаря Зборів.
2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за
2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження плану розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік та нормативів розподілу прибутку на 2014 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік.
8. Прийняття рішення про реорганізацію Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.
9. Прийняття рішення про затвердження порядку, термінів та умов обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю (правонаступника).
10. Прийняття рішення про затвердження порядку та умов викупу акцій
у акціонерів Товариства, що не голосували за прийняття рішення про реорганізацію Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою
відповідальністю.
11. Прийняття рішення про призначення комісії з припинення Товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 8.30 до 8.55 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 у робочі дні тижня з 9:00 до 17:00 за адресою
місцезнаходження Товариства, кабінет директора, а в день проведення
Зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок
ознайомлення акціонерів з документами, є директор Черненко Костянтин
Олександрович.
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 до порядку
денного приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Телефон для довідок: (0612) 35-15-31.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Звітний Попередній
2013 р.
2012 р.
Усього активів
344
370
Основні засоби
310,5
321,4
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
13,4
13,4
Сумарна дебіторська заборгованість
14,8
20,5
Грошові кошти та їх еквіваленти
4,7
13,8
Нерозподілений прибуток
110
135
Власний капітал
342,9
367,3
Статутний капітал
75,1
75,1
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
0,8
1,5
Чистий прибуток (збиток)
(24,4)
(41,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
300320
300320
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)
Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ
КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ емітента
00412056
3. Місцезнаходження
65005, Одеська обл., м. Одеса,
вул. Мельницька, буд. 13
4. Міжміський код, телефон та факс
(048) 234-19-55, 234-19-55
5. Електронна поштова адреса
Krivoshija.J@globalspirits.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
http://doc.shustov.com
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далі - Товариство) Протоколом від
24.03.14 року, було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства, та про обрання Голови Правління Товариства, а саме:
Припинити повноваження Надводської Iлони Володимирiвни (згода на
розкриття паспортних даних не надана) на посаді виконуючого обов’язки
Голови Правлiння Товариства з 24.03.14 року у зв’язку з рішенням Наглядової Ради Товариства призначити особу на посаду Голови Правління
Товариства. Займала посаду виконуючого обов’язки Голови правління з
08.02.14 до 24.03.14. Часткою в статутному капiталi Товариства не
володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Пiдстава звiльнення – рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол вiд 24.03.14).
Обрати Шаповала Андрія Володимировича (згода на розкриття паспортних даних не надана) на посаду Голови Правлiння Товариства з
25.03.14 року строком на п’ять років. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать особi –
0%. Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: з 01.08.09 р. до
теперішнього часу займав посаду директора з регіонального розвитку; з
10.07.08 до 11.01.10 р. займав посаду директора представництва
ТОВ «ТД «Мегаполіс». Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава призначення – рiшення
Наглядової Ради Товариства (Протокол вiд 24.03.14).
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова Правління Товариства
Шаповал А.В.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО»

Шановні акціонери! ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045, місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1), повідомляє, що в опублікованому в «Бюлетені «Відомості національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку» № 56 від 24.03.2014р. повідомленні
про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго»
самостійно було виявлено неточність, пов’язану з механічною помилкою,
щодо року проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго», який був вказаний у першому абзаці зазначеного повідомлення.
У зв’язку з цим, в абзаці першому вищезазначеного повідомлення про
проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» замість дати проведення зборів «25.04.2013 року» слід читати «25.04.2014
року», чим недостовірна інформація щодо року проведення зборів спростовується.
ПАТ «Центренерго»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановні Акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АКТА»

(код ЄДРПОУ 31384531, місцезнаходження: Україна,
49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, б. 1)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які
відбудуться «28» квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою: Україна,
49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 226.
Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства.
4. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
5. Про відкликання та обрання Директора Товариства.
6. Про відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Реєстрація акціонерів проводитиметься з 09:45 год. до 10:45 год. за
місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину 22 квітня 2014 року.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
1. Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його
представника).
2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для
представників акціонерів:
- юридичних осіб, посвідчену печаткою юридичної особи або нотаріусом;
- фізичних осіб, посвідчену нотаріусом.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
572 846 631 634
Основні засоби
289 633 305 627
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
94
22
Сумарна дебіторська заборгованість
162 242 153 255
Грошові кошти та їх еквіваленти
9 408
5 181
Нерозподілений прибуток
5 462
4 585
Власний капітал
430 364 429 438
Статутний капітал
424 643 424 643
Довгострокові зобов'язання
20 313
37 918
Поточні зобов'язання
122 169 164 278
Чистий прибуток (збиток)
926
984
Середньорічна кількість акцій (шт.)
78 456
78 456
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
38
39
В період до дати проведення загальних зборів, а також безпосередньо
в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного,
за адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1, к. 226, з
понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном
(056) 732-24-26. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного – директор Товариства Сирота О.В.
З повагою,
Наглядова Рада Товариства

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
(багатоканальний):

(044) 5864394
14

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДИРЕКС-ТЕЛЕКОМ»

Приватне акціонерне товариство «ДИРЕКС-ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ:
32658141, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 94, далі – ПрАТ «ДИРЕКС-ТЕЛЕКОМ» або Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДИРЕКСТЕЛЕКОМ» (далі – Загальні збори).
Дата проведення Загальних зборів: «28» квітня 2014 року. Час проведення Загальних зборів: 11 годин 30 хвилин. Загальні збори проходитимуть за місцезнаходженням ПрАТ «ДИРЕКС-ТЕЛЕКОМ», за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 94 в
приміщенні 5 .
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
10 годин 00 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 годин 00 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «22» квітня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства, а також висновків зовнішнього аудиту.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової
ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Про затвердження регулярної річної інформації Товариства як емітента цінних паперів.
7. Про зміну найменування Товариства
8. Про зміну складу посадових осіб Товариства.
9. Про внесення змін в установчі документи Товариства та проведення
державної реєстрації зміни найменування Товариства.
10. Про розміщення особливої інформації.
Матеріали, які надаються акціонерам для ознайомлення під час підготовки до загальних зборів: річний звіт Товариства; висновки зовнішнього
аудиту; звіт наглядової ради; звіт виконавчого органу; звіт ревізійної комісії; проект рішень з питань порядку денного Загальних зборів. З вказаними матеріалами акціонери Товариства можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: 03150, Україна, м. Київ,
вул. Червоноармійська, буд. 94 в приміщенні 5 у робочі дні та робочий час.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Наглядової ради Зюркалов Дмитро Вікторович
Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що
посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до Голови Наглядової ради Зюркалова Дмитра
Вікторовича за тел. (044) 490-37-55
або за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 94
в приміщенні 5. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних
зборів приймаються за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 94 в приміщенні 5
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн)
період
Найменування показника
звітній
попередній
Усього активів
1000,3
673,8
Основні засоби
48,7
161,0
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
395,2
379,7
Сумарна дебіторська заборгованість
522,3
116,2
Грошові кошти та їх еквіваленти
16,9
3,1
Нерозподілений прибуток
73,2
330,4
Власний капітал
304,5
561,7
Статутний капітал
231,3
231,3
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
454,5
88,5
Чистий прибуток (збиток)
(257)
237,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)
4625000
4625000
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
3
24
(осіб)
Дирекція
ПрАТ «ДИРЕКС-ТЕЛЕКОМ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОНЕЦЬКЕ ШАХТОПРОХІДНИЦЬКЕ
УПРАВЛІННЯ ПО БУРІННЮ СТВОЛІВ І
СВЕРДЛОВИН ДП ПАТ ДХК СШБ»,

код за ЄДРПОУ: 00180350, місцезнаходження: 83001, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 1 (надалі –Товариство), повідомляє про зміни у порядку денному річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 28 квітня 2014 року о 10 годині
00 хвилин у місті Донецьку Донецької області, по вулиці Університетській у будинку під номером 1, на 2 поверсі, у кабінеті Головного бухгалтера.
Перелік питань, що додатково включені до порядку денного:
11. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
12. Економічне та раціональне використання державних коштів та виконання Заходів щодо економії.
13. Затвердження змін до Статуту Товариства. Визначення особи,
уповноваженої річними загальними зборами Товариства на підписання
змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої річними
загальними зборами Товариства на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до Статуту Товариства.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
Товариства (тис.грн.):
період
звітний попередній
Найменування показника
2013 р.
2012 р.
Усього активів
10192
12503
Основні засоби
1841
1957
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
2944
4270
Сумарна дебіторська заборгованість
4757
3785
Грошові кошти та їх еквіваленти
24
1895
Нерозподілений прибуток
579
1556
Власний капітал
1691
2668
Статутний капітал
1112
1112
Довгострокові зобов'язання
42
75
Поточні зобов'язання
8459
9760
Чистий прибуток (збиток)
(977)
2906
Середньорічна кількість акцій (шт.)
4447160
4447160
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
127
211
періоду (осіб)
Голова правління
ПАТ «ДОНЕЦЬКЕ ШПУ
ДП ПАТ ДХК СШБ» 			

Горелкін А.М.

Приватне акціонерне товариство
«Райкомунгосп»

(місцезнаходження товариства згідно установчих документів: м. Житомир, провулок Парниковий, 8, код ЄДРПОУ - 05436794) повідомляє про
проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 28 квітня 2014 року о 14 год. 30 хв. за адресою: м. Житомир, провулок Парниковий, 8, 2-й поверх.
Реєстрація учасників зборів з 13.30 до 13.55 в день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах – станом на 24 годину 22 квітня 2014 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання робочих органів загальних зборів, лічильної комісії та затвердження процедурних питань.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за
2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Ревізора за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013р.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за
2013р., з урахуванням вимог, передбаченим законом.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного акціонери мають можливість ознайомитися за місцезнаходженням
товариства: м. Житомир, провулок Парниковий, 8, у робочі дні з 15-00 до
17-00 години, відповідальна особа – директор Ворошило Василь Олександрович. Для участі у зборах при собі мати документ, що посвідчує особу

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРА

ПАТ «СК «ЕТАЛОН-ПОЛІС»

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЕТАЛОНПОЛІС» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «СК «ЕТАЛОН-ПОЛІС», які відбудуться 25.04.14р. за наступною
адресою: м. Київ, вул. Прорізна,4 початок зборів о 10:10 ранку.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 25 квітня 2014 року з 9-30 до 10-00 за місцем
проведення Загальних зборів акціонерів.
Перелік акціонерів (реєстр), які мають право на участь у Загальних
зборах, складається станом на 24 годину 24 квітня 2014 року.
Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам
акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та
документ, що посвідчує особу.
На порядку денному будуть розглянуті такі питання:
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
товариства за 2013р.
2. Звіт Наглядової Ради товариства про результати роботи у 2013 році.
3. Звіт Ревізійної комісії товариства про результати роботи у 2013 році.
4. Розгляд питання про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
5. Розгляд питання про відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
6. Про розподіл прибутку товариства за 2013 рік.
7. Про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.
Основні показники
фінансово господарської діяльності товариства (тис. грн.)
Найменування показника

період

2013р. 2012р.
Усього активів
63894
57834
Основні засоби
20
14
Запаси
-------4
Сумарна дебіторська заборгованість
1472
1318
Грошові кошти та їх еквіваленти
1864
2533
Нерозподілений прибуток
17682
30832
Власний капітал
43310
56460
Статутний капітал
18000,0 18000,0
Довгострокові зобов`язання
8952
-------Поточні зобов'язання
11632
736
Чистий прибуток (збиток)
- 13147 - 1994
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду --------------(шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
15
17
Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть за місцезнаходженням товариства (м. Київ,
вул. Прорізна, 4) з 28 березня 2014р., в робочі дні тижня з 09.00 до 17.00.
Контактні телефони: (044) 246-46-63
Голова Правління 			
В.С. Селівончик

акціонера (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та доручення,
оформлене згідно вимог чинного законодавства.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства,
тис. грн.
Період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
323.2
325.7
Основні засоби (залишкова вартість)
251.5
261.3
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
29.1
33.8
Сумарна дебіторська заборгованість
42.6
30.5
Грошові кошти та їх еквіваленти
0.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-108.0
-81.1
Власний капітал
222.0
248.9
Статутний капітал
330.0
330.0
Довгострокові зобов’язання
--Поточні зобов’язання
101.2
76.8
Чистий прибуток (збиток)
-26.9
-28.4
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1320152 1320152
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
8
11

15

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№58, 26 березня 2014 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
ПОВIДОМЛЕННЯ
про скликання річних Загальних зборiв акцiонерiв
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 00309753, місцезнаходження: 42200, Україна, Сумська обл., м. Лебедин, площа Інтернаціональна, буд. 24)
ШАНОВНI АКЦIОНЕРИ!
Повідомляємо, що річні Загальні збори акцiонерiв (надалі - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» (надалі - Товариство) відбудуться 28 квітня 2014 року о 12-00
годині за адресою: 42200, Україна, Сумська обл., м. Лебедин, площа
Інтернаціональна, буд. 24, кабінет №1.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Зборах Товариства розпочнеться 28 квітня 2014 року об 11-00 годині та закінчиться об
11-40 годині за місцем проведення Зборів Товариства. Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ,
що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог законодавства.
Відповідно до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на
24 годину 22 квітня 2014 року.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ,
ЗГІДНО З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд річного звіту Директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього
звіту.
4. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності
Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього
звіту.
5. Затвердження річного звіту (балансу, звіту про фінансові результати)
Товариства за 2013 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого
(таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж
50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
9. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом
такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного
товариства.

Відкрите виробничо-комерційне
акціонерне товариство «Полтавський
дослідно – експериментальний завод»,

місцезнаходження: 36034, Полтавська обл., м.Полтава, Супрунівський
промвузол, вул.Транспортна, 6, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2014 року о 10-00 год.
в офісі за адресою: 36014, м.Полтава, вул. Пушкіна 123, кімн.№1.
Реєстрація проводиться з 09-30 до 09-50 28.04.2014 року за місцем
проведення зборів.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та регламенту.
3. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізійної комісії про підсумки
фінансово - господарської діяльності товариства за 2013р. Затвердження
річної фінансової звітності та порядку покриття збитку.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
2013 рік
2012 рік
Усього активів
205,6
273,7
Основні засоби
1,6
5,3
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
0,3
1,1
Сумарна дебіторська заборгованість
96,0
23,3
Грошові кошти та їх еквіваленти
105,5
243,3
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10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у
новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
11. Про визначення уповноваженої особи з питань підписання Статуту
Товариства в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи з питань державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи з питань
підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних
зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів
акціонери можуть особисто або через представників, повноваження
яких належних 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 та робочий час шляхом ознайомлення в кабінеті №1 з відповідними документами та проектом
(проектами) рішень, які складені в паперовій формі. Відповідальна
особа – Парафєйник Віктор Анатолійович, телефони для довідок –
(05445) 2-22-03.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Період
Звітний
Попередній
Найменування показника
2013 рік
2012 рік
Усього активів
1237
  1386
Основні засоби
599
  660
Довгострокові фінансові інвестиції
259
  259
Запаси
318
  190
Сумарна дебіторська заборгованість
61
  264
Грошові кошти та їх еквіваленти
  13
Нерозподілений прибуток
(541)
  (464)
Власний капітал
135
  212
Статутний капітал
645
  645
Довгострокові зобов'язання
  Поточні зобов'язання
1102
  1174
Чистий прибуток (збиток)
(77)
  (578)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
645366
  645366
Кількість власних акцій, викуплених протягом
  періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
  власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
12
  24
(осіб)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор __________________________________В.А. Парафєйник
(підпис) М. П.
25 березня 2014 року

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)

-0,2
205,4
205,6
0,2
-139,5
822 292
-

67,8
273,4
205,6
0,3
-141,6
822 292
-

-

-

2

2

4. Про зміну найменування товариства ВАТ на приватне акціонерне товариство.
5. Затвердження статуту у новій редакції.
6. Перевибори контролюючих органів.
7. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізора.
8. Про надання повноважень Директору на вчинення значних правочинів.
Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів,
можливо за місцезнаходженням товариства: 36014, м. Полтава вул. Пушкіна,123, кімн.№1 в робочі дні у керівника товариства щоденно з 13.00 до
15.00 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах –
22.04.2014року.

№58, 26 березня 2014 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Чернігівська швейна фабрика «Елегант»

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня
2014 року о 14.00 год. за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 41
в приміщенні їдальні.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21 квітня 2014 року
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт директора про результати діяльності Товариства за 2013 рік та
визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
3. Звіт наглядової ради за 2013 рік.
4. Звіт і висновки ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться
Товариством у ході господарської діяльності згідно діючого законодавства
України.
8. Обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання ревізора Товариства.
10.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
11.Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами наглядової ради.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 13.00 год. до
13.50 год. за місцем проведення зборів.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати паспорт та довіреність на право участі і голосування на зборах, оформлену
згідно з чинним законодавством.
Бажаючим ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, прохання звертатися до головного бухгалтера Нємцевої Тамари Євгенівни за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 41, 5-й поверх, бухгалтерія, у робочі дні з 9.00 до 17.00 год.
Телефон для довідок: (0462) 65-39-34, 65-39-39.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
5247
6072
Основні засоби
2172
2562
Довгострокові фінансові інвестиції
37
53
Запаси
685
526
Сумарна дебіторська заборгованість
1580
1305
Грошові кошти та їх еквіваленти
731
1539
Нерозподілений прибуток
3309
4013
Власний капітал
4374
5147
Статутний капітал
414
414
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
873
925
Чистий прибуток (збиток)
(773)
80
Середньорічна кількість акцій (шт.)
138096
138096
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
560
613
Директор

Публічне акціонерне товариство
“КРУШИНСЬКИЙ ПТАХIВНИЧИЙ КОМПЛЕКС”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "КРУШИНСЬКИЙ
ПТАХIВНИЧИЙ КОМПЛЕКС"
2. Код за ЄДРПОУ
30967249
3. Місцезнаходження
08635, село Крушинка, вулиця
Колгоспна, 11
4. Міжміський код, телефон та факс
044 354-29-60 044 354-29-60
5. Електронна поштова адреса
kpk@kruptako.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства «Томашпільське автотранспортне підприємство 10548» (код за ЄДРПОУ 02775283, місцез-

находження Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Лесі Українки, 2)
Правління товариства повідомляє про проведення чергових загальних
зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2014 року о 10:00 годині за
адресою: Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Лесі Українки, 2 (приміщення адміністративного будинку).
Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться 28 квітня
2014 року з 9:30 до 9:45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.04.2014 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за
2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту та затвердження висновків Ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків.
7. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 11:00 до 13:00 в приміщенні адміністративного будинку Товариства, а в день проведення загальних зборів – у місці
їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами Насінник Л.І. Телефон для довідок: 0 (4348)2-25-65.
Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та доручення на право
участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.
Телефон для довідок: 0 (4348)2-25-65.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2013
2013
Усього активів
85,8
120,2
Основні засоби
74,2
110,9
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
7,0
2,1
Сумарна дебіторська заборгованість
2,4
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,2
Непокритий збиток
-192,4
-1027
Власний капітал
37,6
82,3
Статутний капітал
230
230
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
48,2
37,9
Чистий прибуток (збиток)
-44,7
-119,6
Середньорічна кількість акцій, шт.
920000
920000
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)
4
6

II. Текст повідомлення
Посадова особа, головний бухгалтер Данилюк Василь Антонович
звiльнений з 31 березня 2014 р. за власним бажанням наказом Директора
Товариства № 4-к вiд 24 березня 2014 р. Посадова особа перебувала на
посаді з 17 вересня 2013 р. Посадова особа згоди на розкриття поспортних
даних не надавала. Посадова особа акцiями (часткою в статутному
капiталi) емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої посадової особи на посаду
нiкого не призначено. Посада головного бухгалтера виключена зi штатного
розкладу ПАТ «КРУПТАКО».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Мальована Наталiя
2. Найменування
______
Олександрiвна
посади
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
24.03.2014
М.П.
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БМ БАНК»

(ідентифікаційний код 33881201,
місцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, бульв. Т.Шевченка,
37/122)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК» повідомляє, що
28 квітня 2014 року о 11.00 годині за адресою: Російська Федерація,
м. Москва, вул. Рождественка, будинок 8/15, будова 3, в приміщенні
ВАТ «Банк Москви», відбудуться чергові річні Загальні Збори акціонерів. Рішення про проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів, затвердження ринкової вартості цінних паперів АТ «БМ БАНК» у розмірі 0,25 грн. було прийняте на засіданні Наглядової Ради АТ «БМ БАНК»
(Протокол № 6 від 25.03.2014 р.). Право на участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів надається акціонерам, вказаним в переліку
акціонерів, складеному станом на 2400 22.04.2014 р. Реєстрація учасників зборів 28.04.2014 р. з 10.30 до 11.00.
Порядок денний:
1. Про обрання секретаря Загальних Зборів Акціонерів АТ «БМ
БАНК».
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про розгляд звіту Правління по результатах діяльності АТ «БМ
БАНК» за 2013 рік.
4. Про розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії АТ
«БМ БАНК» за 2013 рік.
5. Про затвердження звіту Зовнішнього аудитора ТОВ «Інтер Аудит» про перевірку фінансової звітності АТ «БМ БАНК» за 2013 рік.
Затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської
фірми.
6. Про затвердження річного фінансового звіту АТ «БМ БАНК» за
2013 рік та порядку покриття збитків за 2013 рік.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради
АТ «БМ БАНК».
8. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради АТ «БМ БАНК».
Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової
Ради АТ «БМ БАНК». Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради АТ «БМ
БАНК».
9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу
Банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості
за рахунок додаткових внесків.
10. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій Банку та затвердження Протоколу рішення про приватне розміщення акцій.
11. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
12. Визначення органу Банку уповноваженого приймати рішення про:
 залучення до розміщення андеррайтера;
 внесення змін до проспекту емісії акцій;
 прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів
купівлі-продажу акцій додаткового випуску з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг
акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 затвердження результатів укладення договорів купівлі-продажу акцій додаткового випуску з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій;
 затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

 прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій
органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення або у разі
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 письмове повідомлення кожного акціонера, який має переважне
право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про
це в офіційному друкованому органі.
13. Визначення осіб Банку, уповноважених:
 проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення
про розміщення;
 проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
14. Про затвердження Положення про Наглядову Раду АТ «БМ
БАНК».
15. Про затвердження Положення про Правління АТ «БМ БАНК».
період
звітний
Найменування показника
звітний 2013
2012
Усього активів
2 676 783
2 526 585
Основні засоби
10 235
15 334
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
63 012
87 195
Сумарна дебіторська заборгованість
63 802
8 477
Грошові кошти та їх еквіваленти
264 828
405 973
Нерозподілений прибуток
-513 864
-339 968
Власний капітал
267 914
245 119
Статутний капітал
776 397
579 668
Довгострокові зобов'язання
219 930
332 129
Поточні зобов'язання
2 187 926
1 943 295
Чистий прибуток (збиток)
- 89 388
- 206 244
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2 515 400 900 1 679 631, 4
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
498
522
періоду (осіб)

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб

Приватне акціонерне товариство «ДельтаСервіс» скликає загальні збори акціонерів 29.04.2014р. о 10.00 за адре-

ПрАТ «Агроспецпостач»

Найменування: Приватне акцiонерне товариство «Агроспецпостач»,
ЄДРПОУ: 00913806, адреса: 73042, м.Херсон, вул.Ракетна, 110-А,
т/ф: 0552426119, E-mail zaiceva.ov@tot.biz.ua, сайт agrospetc.vatua.com.
Рішенням загальних зборів від 25.03.14 звільнені посадові особи, які перебували на посадах з 11.03.11: голова НР Бацула Тамара Віталіївна, акціями не володіє; член НР Дубинський Ігор Ісакович, акціями не володіє;
ревізор Шморгонер Віктор Сергійович, володіє 45,47% акцій. Тим же рішенням переобрані терміном на три роки: головою наглядової ради Бацула Тамара Віталіївна, попередня посада головбух; членом наглядової
ради Дубинський Ігор Ісакович, попередня посада заст. генерального директора; ревізором Шморгонер Віктор Сергійович, попередня посада генеральний директор. Володіння акціями зазначено вище. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор
Зайцева Ольга Василівна.
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Учасникам Загальних Зборів Акціонерів мати при собі документ, який
засвідчує особу, та довіреність на право участі в Зборах (для уповноваженої особи акціонера).
З матеріалами щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою : Україна, м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 37/122, кімната 212
або за адресою проведення Загальних Зборів. Посадовою особою АТ
«БМ БАНК» відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами є Доманова О.В., Директор виконавчий.
Довідки за телефоном: (044) 494-42-67.
Правління АТ «БМ БАНК»

сою: м.Херсон, Острівське шосе, 2-А, з таким порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт про результати діяльності за 2013р. 3.Звіт
наглядової ради, звіт та висновки ревізора. 4.Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2013р. 5.Переобрання
наглядової ради та ревізора товариства. Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у зборах 23.04.2014р. З матеріалами зборів можна
ознайомитись у робочий час у приймальні. Реєстрація учасників зборів
29.04.2014р. з 09.30 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт,
довіреним особам – паспорт та довіреність. Основні показники фінансовогосподарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.): Усього активів 9398/9786.
Основні засоби 3364/4141. Довгострокові фінінвестиції 225/225. Запаси
142/53. Сумарна дебіторська заборгованість 2966/3146. Грошові кошти та їх
еквіваленти 87/70. Нерозподілений прибуток (збиток) -3668/-3648. Власний
капітал 3330/3352. Статутний капітал 7000/7000. Довгострокові зобов’язання
1700/1643. Поточні зобов’язання 4368/4791. Чистий прибуток (збиток) -22/230.
Середньорічна кількість акцій 70000/70000. Чисельність працівників 28/38.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Увага акціонерів

Публічне акціонерне товариство
«Грін Банк»

(13550848)
У зв’язку зі змінами в порядку денному в оголошенні про проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Грін Банк» від 12.03.2014 (Відомості НКЦПФР №48
від 12.03.2014 р. викласти інформацію про проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Грін
Банк» в наступній редакції :
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів
15 квітня 2014 року о 15-00
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 10
в приміщенні відділення №1 «Київська Регіональна Дирекція»
ПАТ «Грін Банк»
Порядок денний
1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
3. Звіт Правління про результати діяльності Банку за 2013 рік і визначення основних напрямків діяльності у 2014 році.
4. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність
Банку за 2013 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Розгляд та затвердження звіту зовнішнього аудитора та фінансової звітності Банку за 2013 рік.
6. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора за 2013 рік.
7. Звіт про діяльність Спостережної ради у 2013 році та затвердження звіту Спостережної Ради.
8. Розподіл прибутку за 2013 рік.
9. Затвердження Місії ПАТ «Грін Банк».
10. Затвердження Положення «Про Правління ПАТ «Грін Банк».
11. Затвердження Положення «Про Спостережну Раду ПАТ «Грін
Банк».
12. Затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «Грін
Банк».
13. Звільнення Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Грін
Банк».
14. Обрання членів Ревізійної комісії.
Обрання Голови Ревізійної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Грін Банк» (тис.грн.)
Період
Найменування показника
2013
2012
Усього активів
566641
200530
Основні засоби
9758
3051
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
68
8
Сумарна дебіторська заборгованість
613
11001
Грошові кошти та їх еквіваленти
200776
4524
Нерозподілений прибуток
933
242
Власний капітал
89638
88800
Статутний капітал
76650
76650
Довгострокові зобов’язання
816
17099
Поточні зобов’язання
372130
1399
Чистий прибуток (збиток)
838
147
Середньорічна кількість акцій (шт.)
38325000 38325000
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
128
129
(осіб)
Початок реєстрації 15 квітня 2014 року з 14-00 до 14-55 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – на 24 годину 09 квітня 2014 року.
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт (документ, що посвідчує особу) та ідентифікаційний код, представники
акціонерів – паспорт та доручення оформлене згідно з чинним законодавством.
Для ознайомлення з проектами документів звертатись в приймальню Банку (контактна особа Крюкова І. В.).
Довідки за телефонами: (044) 425-11-86
Голова Правління 		
М. А. Гужвій

Приватне акціонерне товариство
«ДЕРЕВІЙ»

ЄДРПОУ 21098301
повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня
2014 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 2013р. 5.Звіт Наглядової
ради Товариства про роботу за 2013 р.
6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Деревій» про роботу за 2013 р.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013р.
8. Порядок розподілу прибутку( або покриття збитків) за 2013 р.
Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у
загальних зборах: за станом на 24-00 годину 24.04.2014 р.
Реєстрація акціонерів відбудеться 30.04.2014 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: www.derevij.rv.ua Відповідальна особа Шаблевська В.В.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності емітента
(тис.грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
90,6
84,8
Основні засоби
67,4
71,1
(за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
13,6
2,5
Сумарна дебіторська заборгованість
6,9
9,2
Грошові кошти та їх еквіваленти
2,7
2,0
Власний капітал
88,8
79,4
Статутний капітал
32,6
32,6
Нерозподілений прибуток (непокритий
-154,4
-163,8
збиток)
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
1,8
5,4
Чистий прибуток (збиток)
9,4
1,6
Вартість чистих активів
88,8
79,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)
130386
130386
Кількість власних акцій,викуплених
0
0
протягом періоду(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
викуп власних акцій
Чисельність працівників на кінець періоду
5
7
(осіб)
Телефони для довідок (0362) 23-70-39, (0362) 64-41-17, e-mail:
derevij@ukrpost.ua
Голова правління
ПрАТ «Деревій» 			
Шевчук С.В.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
(багатоканальний):

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Зміївський експериментально-механічний
завод «Зміївметалосервіс»

(код за ЄДРПОУ 05393180), що знаходиться за адресою: Шосе Балаклійське,10, смт Комсомольське, Зміївський р-н, Харківській обл.,
63460,
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів що відбудуться «26» квітня 2014 року о 09-30 години за адресою: Шосе Балаклійське,10, смт Комсомольське, Зміївський р-н, Харківській обл.,
кабінет Генерального директора Товариства. Реєстрація осіб, що
прибули для участі у загальних зборах, відбудеться «26» квітня
2014 р. з 09-00 години до 09-15 години за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
складається станом на 24 годину «22» квітня 2014р.
Порядок денний зборів:
(перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання лічильної комісії зборів. 2.Обрання секретаря зборів.
3. Річний звіт Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства. 4.Звіт Ревізійної комісії щодо
діяльності товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Звіт Наглядової ради щодо підсумків діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6.Затвердження річного
звіту Товариства за 2013 рік. 7.Про розподіл прибутку(збитків) за результатами діяльності Товариства за 2013 рік та виплату дивідендів.
Затвердження розміру річних дивідендів. 8.Розгляд та схвалення
правочинів, укладених в період з моменту проведення попередніх
річних зборів. 9.Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, ринкова вартість предмету яких становить понад 25% вартості
активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
Звітний Попередній
Усього активів
18426
22816
Основні засоби
6751
6974
Довгострокові фінансові інвестиції
0
Запаси
1466
1720
Сумарна дебіторська заборгованість
7032
10674
Грошові кошти та їх еквіваленти
2
270
Нерозподілений прибуток
-4822
-4717
Власний капітал
-1624
-1519
Статутний капітал
1443
1443
Довгострокові зобов'язання
7983
7983
Поточні зобов'язання
12067
16352
Чистий прибуток (збиток)
-105
96
Середньорічна кількість акцій (шт.)
246276
246276
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
18
35
(осіб)
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, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою:
Шосе Балаклійське,10, смт Комсомольське, Зміївський р-н, Харківській обл., у приміщенні бухгалтерії у робочі дні, робочий час з 09-00
годин до 16-00 годин (обідня перерва з 13-00 годин до 14 годин). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.
В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Комсомольське,
шосе Балаклійське, буд. 10, у приміщенні бухгалтерії.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Товариства Тарасенко О.В.
Довідки за телефонами: 5747-5-33-00.
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Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство
«ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА» (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: 28 квітня 2014 року з 9 години
00 годин до 9 годин 45 хвилин
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 28 квітня 2014 року о
10-00 годині
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 42231, Україна,
Сумська область, Лебединський район, с. Василівка, вул. Радгоспна, 1,
кімната 1. Місцезнаходження Товариства: 42231, Україна, Сумська область, Лебединський район, с. Василівка, вул. Радгоспна, 1.
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 22 квітня 2014 року.
Перелік питань,
що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального
директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2013 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради Товариства за 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на
2014 рік.
10. Про отримання Товариством кредиту, погодження кредитних договорів та прийняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів,
а також рішень про попереднє схвалення значних правочинів.
11. Про розгляд питання відносно продажу майна Товариства та прийняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів, а також рішень про попереднє схвалення значних 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: 42231, Україна, Сумська область, Лебединський район, с. Василівка, вул. Радгоспна, 1, кімната 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 Рудик Людмила Василівна Товариства.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
період
Звітний
Попередній
Найменування показника
2013 р.
2012 р.
Усього активів
25 600
14 486
Основні засоби (залишкова вартість )
4 644
5 831
Довгострокові фінансові інвестиції
3
3
Запаси в т.ч. готова продукція
1 488
338
Сумарна дебіторська заборгованість
11 899
1 398
Грошові кошти та їх еквіваленти
11
224
Нерозподілений прибуток
53
44
Власний капітал
2 546
5 726
Статутний капітал
3 963
3 963
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
18 902
4 617
Чистий прибуток (збиток)
9
3
Середньорічна кількість акцій (шт.)
15 852 104
15 852 104
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
36
33
(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 : (05445) 3-82-43.
Наглядова Рада
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Незабудинське хлібоприймальне підприємство»
Річна інформація емітента –
Приватне акціонерне товариство
«Незабудинське хлібоприймальне підприємство»
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство
«Незабудинське хлібоприймальне
підприємство»
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента
52420, с-ще Незабудине, вул
Привокзальна,1, Солонянський
район, Дніпропетровська область.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
20205000
емітента
Міжміський код та телефон
(05669) 9-44-92
Серія і номер свідоцтва про державну Серія АООО № 526868
реєстрацію емітента
Дата державної реєстрації
25.08.1998р.
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
http://nezabudynskehpp.ucoz.ua/
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
Розмір статутного капіталу емітента
384140,00
2.Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента.
2.3.Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта
малого підприємництва (тис.грн.)
період
Найменування показника
Звітний Попередній
Усього активів
567.2
569.5
Основні засоби ( за залишковою вартістю)
482.3
511.5
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
18.8
19.1
Сумарна дебіторська заборгованість
66.0
35.4
Грошові кошти та їх еквіваленти
0.0
0.9
Власний капітал
555.4
563.4
Статутний капітал
384.1
384.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-382.7
-374.7
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
11.8
6.1
Чистий прибуток (збиток)
-8.0
-9.1
Вартість чистих активів
555.4
563.4
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та
його засновників.
Інформація про посадових осіб емітента
Посадові особи емітента: Директор – Компанієць Петро Павлович, ревізор – Скаленко Лідія Олександрівна.
Голова наглядової ради Шкіндель Віктор Миколайович,член наглядової
ради Кущ Олексій Єгорович,член наглядової ради Шкуренко Наталія Миколаївна, член наглядової ради Романенко Віктор Григорович, член наглядової ради Компанієць Віра Леонтіївна.
Інформація про засновників емітента
Власники фізичні особи -51.Частка в статутному капіталі 56,60%
Аграрна фірма «Вітрівка». Частка в статутному капіталі 2,46%
Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Авіас-2000». Частка
в статутному капіталі 40,94%
4.Інформація про цінні папери емітента
Акції іменні прості. Форма випуску- Бездокументарна. Кількість цінних
паперів 1536560 шт. Номінал одного цінного папера 0,25 грн.Процент в статутному капіталі емітента 100,00%.
5.Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на
цінні папери емітента у депозитарній системі України.
Договір про обслуговування випуску цінних паперів № Е-2150 від
18.11.2010р.заключено з з ПАТ «Національний депозитарій України», ліцензія ДКЦПФР АВ № 189650 від 19.09.2006р.,код ЄДРПОУ 30370711.

6. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори відбулися 29.04.2013р..
7.Інформація про дивіденди.
За результатами звітного та попереднього років дивіденди не нараховувались.
8.Інформація шодо аудиторського висновку
ТОВ Аудиторська фірма «Аудит-Дніпроконсульт», код за ЄДРПОУ
24600006; Державну реєстрацію юридичної особи проведено 18.02.1997р.
Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради за адресою: 49106,
пр.Героїв, 35,к.264 (номер запису 1 224 120 0000 04777), Свідоцтво Серія
АОО № 404703. Фактичне місцезнаходження 49000, м.Дніпропетровськ,
пр.К.Маркса,93. к.415.Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 1731 видано Аудиторською палатою України (АПУ)
26.01.2001року рішенням № 98, продовжено рішенням АПУ №221/3 від
о4.11.2010р. до 04.11.2015 року.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
серії П 000164, видано рішенням Комісії від 01.10.2013р., строк дії Свідоцтва до 04.11.2015р. Реєстраційний номер Свідоцтва 164.
Перевірено фінансові звіти товариства за 2013 рік у складі:
-«Баланс на 31.12.2013р.» (форма № 1-м) з валютою 567,2тис.грн.
-«Звіт про фінансові результати за 2013рік» (форма № 2-м).
В и с н о в о к: Прийнята керівництвом товариства система бухгалтерського обліку та облікова політика відповідають встановленим П(С)БО, іншій законодавчій та нормативній базі з питань бухгалтерського обліку в
Україні.
Перевірені фінансові звіти показники яких узгоджені між собою, складені згідно до обраної концептуальної основи відповідних П(С)БО та вимог
діючого законодавства України , справедливо та достовірно відображають
фінансовий стан товариства на 31.12.2013 р.
Інформацію: за видами активів в сумі 567,2 тис.грн.;
про зобов’язання товариства в сумі 11,8 тис.грн.;
про власний капітал товариства в сумі 554,4 тис.грн.
у всіх суттєвих аспектах розкрито, за нашою думкою, відповідно до
П(С)БО.
Вартість чистих активів в сумі 554,4 тис.грн. станом на
31.12.2013р. відповідає вимогам законодавства у всіх суттєвих аспектах, відповідно до П(С)БО, інформацію про вартість чистих активів
наведено вірно .
Твердження управлінського персоналу товариства про те, що статутний
капітал станом на 31.12.2013р. в сумі 384,1 т ис.грн. сплачений в установлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог
чинного законодавства, наведено достовірно.
Обсяг чистого збитку за 2013 рік складає 8,0 тис.грн.
Зобов’язань за борговими та іпотечними цінними паперами товариство
не має.
Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан товариства та призвести до значної
зміни вартості його цінних паперів, визначених и.1 ст.41 Закону України
«Про цінні папери та фондовий ринок», відсутня. Також відсутня інформація щодо порушення справ про банкрутство, рішення вищого органу товариства або суду про припинення або банкрутство товариства.
9.Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого
оприлюднення
Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії розкрито 25.03 .2014р.
10.Підпис
10.1.Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Найменування посади
Директор 			
Компанієць Петро Павлович.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «ВІНТЕР»
Згідно до частини третьої статті 36 Закону України «Про акціонерні
товариства» повідомляємо про виправлення помилок та внесення змін
в пункт 6 основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ВІНТЕР» Повідомлення про проведення загальних зборів первинно надрукованого у «Відомості Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку» № 54 від 20.03.2014 року, Повідомлення читати
в новій редакції
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «ВІНТЕР»,
ідентифікаційний код 01549478,
яке знаходиться за адресою: 83102, ДоȾɈȼȱȾɈɆȺȺɄɐȱɈɇȿɊȱȼ
нецька область, м. Донецьк, вул. Стадіонна, буд. 22, (надалі ТовариɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ɃȱɆ
ство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства
ɉȿɌɊɈȼɋɖɄɈȽɈɐɍɄɊɈȼɂɃɁȺȼɈȾª
 ɤɨɞȯȾɊɉɈɍ
(надалі
– Загальні Збори).
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚ
ɪɚɞɚ
ɉȺɌ ©ɣ ɿɦ
ɉɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨ
ɰɭɤɪɨɜɢɣ
ɡɚɜɨɞª2014
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ
Дата та час
проведення
Загальних
Зборів:
28 квітня
року о
ɩɪɨ
ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ
10 год.
00 хв. ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ©ɣɿɦɉɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨɰɭɤɪɨɜɢɣɡɚɜɨɞªɚɞɪɟɫɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
Місце проведення Загальних Зборів: 83102, Донецька область,
ɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚɨɛɥɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɫɶɤɢɣɪɧɫɦɬɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɤɚɜɭɥɅɟɧɿɧɚ
м. Донецьк, вул. Стадіонна, 22, (зала засідань).
ɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɝɨɞɡɚɚɞɪɟɫɨɸɄɿ
Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних ЗбоɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚɨɛɥɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɫɶɤɢɣɪɧɫɦɬɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɤɚɜɭɥɒɟɜ
рах: 28 квітня 2014 року об 9 год. 00 хв.
ɱɟɧɤɚ ɤɥɭɛɡɚɜɨɞɭɤɿɦɧɚɬɚʋ Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɞɨɜɿɪɟɧɢɯɨɫɿɛ
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних
ɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɛɭɞɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɡ
Зборах : 28 квітня 2014 року о 9 год. 45 хв.
ɝɨɞɞɨɝɨɞɡɚɚɞɪɟɫɨɸɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚɨɛɥɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɫɶɤɢɣ
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
ɪɧɫɦɬɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɤɚɜɭɥɒɟɜɱɟɧɤɚ ɤɥɭɛɡɚɜɨɞɭɤɿɦɧɚɬɚʋ Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɿ
у Загальних Зборах: 22 квітня 2014 року
ɭɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭ ɩɚɫɩɨɪɬ 
Перелік питань, що виносяться на ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
голосування
Загальних Збоɞɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ±ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ
ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɭɭɜɫɬɚɧɨɜ
рів, згідно з порядком денним
ɥɟɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɩɨɪɹɞɤɭȾɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚ
1. Обрання лічильної комісії Загальних Зборів Товариства.
ɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ±ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
2. Звіт Правління про результати
фінансово – господарської діяльɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
ності
Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɅɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ду звіту Правління. Затвердження основних напрямків діяльності Товаʀɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɨɛɪɚɧɧɹɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɛɨɪɿɜɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɩɪɨ
риства на 2014 рік.
ɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
3. Звіт Наглядової ради Товариства
про діяльність ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧ
за 2013 рік. ПрийɁɜɿɬȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради.
ɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤ
4. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɩɿɞɫɭɦɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɪɨɰɿȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯ
Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками переɬɨɪɚ
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийɧɚɩɪɹɦɤɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɪɿɤ
Ɂɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿ
няття
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків
ɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
Ревізійної комісії.
ɁɜɿɬɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿ
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. Затвердження
ɬɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɿɜ
розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɡɚɪɿɤ
ства.
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡ
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатиɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɚɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞ
муться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка упоɩɢɫɚɧɧɹɬɚɤɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜ
вноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ТоваɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
риства.
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡ
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
ɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɚɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞ
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатиɩɢɫɚɧɧɹɬɚɤɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜ
муться
з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка упоɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ

вноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
12. Попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого
рішення.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Для участі в Загальних Зборах учасникам необхідно мати при
собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника
ɉɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚ
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юриɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛɿɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɚ
дичних та фізичних осіб)
ɫɚɦɟɨɬɪɢɦɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɤɪɟɞɢɬɿɜɜȻɚɧɤɚɯɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɨɡɢɤɩɨɜɨɪɨɬ
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознаɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɫɭɦɭɝɪɧ
ɫɬɨɦɿɥɶɣɨɧɿɜ
йомитися під час
підготовки до Загальних Зборів, відбувається за адреɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩ
ɚɛɨɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɰɿɽʀɫɭɦɢɭɛɭɞɶɹɤɿɣɜɚɥɸɬɿɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɡɚɨɮɿ
сою: 83102, Донецька область, м. Донецьк, вул. Стадіонна, буд. 22, друɰɿɣɧɢɦɤɭɪɫɨɦɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɚɧɤɭɍɤɪɚʀɧɢɧɚɞɚɬɭɜɱɢɧɟɧɧɹɩɪɚɜɨɱɢɧɭɭɤɥɚ
гий поверх, кабінет 4, у робочі дні с 8 год. до 17 год. (обідня перерва з
ɞɚɧɧɹɤɪɟɞɢɬɧɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɞɨɝɨɜɨɪɿɜɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɨɡɢɤɩɨɜɨɪɨɬɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
12 до 13 годин) в порядку, встановленому законодавством, статутом та
ɞɨɩɨɦɨɝɢɞɨɝɨɜɨɪɿɜɿɩɨɬɟɤɢɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɚɫɬɚɜɢɞɨɝɨɜɨɪɿɜɩɨɪɭɤɢɬɚɞɨɝɨɜɨɪɿɜ
ɩɪɨɡɦɿɧɭɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹɜɤɚɡɚɧɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɫɭɦɭɝɪɧ
внутрішніми положеннями Товариства.
ɫɬɨɦɿɥɶɣɨɧɿɜɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩ
ɚɛɨɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɰɿɽʀɫɭɦɢɭɛɭɞɶɹɤɿɣɜɚɥɸɬɿɜɢ
Посадова особа Товариства,
відповідальна за порядок ознайомлення
ɡɧɚɱɟɧɢɣɡɚɨɮɿɰɿɣɧɢɦɤɭɪɫɨɦɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɚɧɤɭɍɤɪɚʀɧɢɧɚɞɚɬɭɜɱɢɧɟɧɧɹ
акціонерів з документами, – заступник голови правління Меркулова Т.М.
ɩɪɚɜɨɱɢɧɭɬɚɞɨɝɨɜɨɪɿɜɩɪɨɡɦɿɧɭɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹɞɨɪɚɧɿɲɟɭɤɥɚɞɟɧɢɯɤɪɟɞɢɬɧɢɯɞɨ
Телефони для довідок : (062) 266-33-29, 266-03-71 .
ɝɨɜɨɪɿɜɞɨɝɨɜɨɪɿɜɿɩɨɬɟɤɢɡɚɫɬɚɜɢɞɨɝɨɜɨɪɿɜɩɨɪɭɤɢɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɚɣɧɨɜɢɦɬɚ
Основні показники
ɚɛɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɩɨɪɭɱɢɬɟɥɟɦɩɟɪɟɞɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɫɭɦɭ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
ɝɪɧ ɫɬɨɦɿɥɶɣɨɧɿɜɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩ ɚɛɨɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɰɿɽʀɫɭɦɢɭ
Період
ɛɭɞɶɹɤɿɣɜɚɥɸɬɿɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɡɚɨɮɿɰɿɣɧɢɦɤɭɪɫɨɦɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɚɧɤɭɍɤɪɚʀɧɢ
Найменування показника
Звітний Попередній
ɧɚɞɚɬɭɜɱɢɧɟɧɧɹɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɬɢɫɝɪɧ
Усього
активів
45 240
45 699
Основні засоби
23 291ɉɟɪɿɨɞ22ɉɟɪɿɨɞ
507
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
Довгострокові фінансові інвестиції
1 712ɪ 2034
ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ

Запаси
12 776 12 455
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ

Сумарна дебіторська заборгованість
5 504  5262
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
Грошові кошти та їх еквіваленти
1 005 
402 
Ɂɚɩɚɫɢ

Нерозподілений прибуток
8 583  8468
ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ

Власний капітал
31 389 31 222
Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ

Статутний капітал
21 870  21 870
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ
 
Довгострокові зобов'язанняɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ
ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
 
Поточні зобов'язання
13 551
14 046
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Чистий
прибуток
(збиток)
179
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
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Середньорічна
кількість
акцій
(шт.)
5
993
769
5
993
769
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


Кількість власних ɡɛɢɬɨɤ
акцій, викуплених протягом
ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


періоду (шт.)
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ
ɲɬ
 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɲɬ


власних акцій протягом періоду
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɜɥɚɫɧɢɯɚɤ


Чисельність працівників на кінець періоду
415
418
ɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ
ɨɫɿɛ


(осіб)
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢ
ɦɚɸɬɶ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ
ɡ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ
Примітки: основні показники фінансово-господарської діяльності
ɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɬɨɜɚ
ПАТ «ВІНТЕР» за попередній період зазнали зміни у зв’язку з коригуванɪɢɫɬɜɚɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚɨɛɥɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɫɶɤɢɣɪɧɫɦɬɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜ
ням фінансової звітності на початок 2013 року внаслідок виправлення
ɤɚɜɭɥɅɟɧɿɧɚɤɿɦɧɚɬɚʋɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɩɨɝɨɞɢɧɭȼɿɞɩɨɜɿ
помилок.
ɞɚɥɶɧɚɨɫɨɛɚɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±ɝɨɥɨɜɧɢɣ
Наглядова Рада ПАТ «ВІНТЕР»
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪȽɥɚɞɤɚɋɅȾɨɜɿɞɤɢɡɚɬɟɥɟɮɨɧɨɦ  

ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇəɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ ©ȻȺȽ,ɇɐȿɇɌɊª  ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ɡɚ
ȯȾɊɉɈɍ ɟɦɿɬɟɧɬɚ   Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɦ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥȽɟɪɨʀɜȽɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀɜLɣɧɢɛɭɞɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞ
ɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫɟɦɿɬɟɧɬɚ  ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨ
ɜɚɚɞɪɟɫɚɟɦɿɬɟɧɬɚEDJLQFHQWUH#JPDLOFRPȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧ
ɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
HPLWHQWSDJHVFRPXDȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨ
ɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢ ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱɰɶɨɝɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹ Ɂɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɁɦLɧɢɜLɞɛɭɥɢɫɹɡɚɪLɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɜLɞ
ɪ ɑɥɟɧɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɑɟɪɧɹɽɜɭɅɸɞɦɢɥɭȽɪɢɝɨɪɿɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬȺɆ
ɜɢɞɚɧɢɣɪȺɦɭɪɇɢɠɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢ
ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥ  ɡɜLɥɶɧɟɧɨ ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɧɚ
ɩLɞɫɬɚɜLɡɚɹɜɢɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɪɨɤɢȼɨɥɨɞɿɽɚɤɰɿɣɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɈɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟ
ɦɚɽɇɚɞɚɧɭɩɨɫɚɞɭɧLɤɨɝɨɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɄɭɞɪɹɲɨɜȼɆɛɟɪɟɡɧɹɪ

22

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
(багатоканальний):

(044) 5864394

№58, 26 березня 2014 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»

(код ЄДРПОУ 35574578,
місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул.Суворова, 4)
Повідомляє про проведення 28.04.2014р. об 11 годині 00 хвилин
річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (далі - Банк). Збори
проводяться за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4 у приміщенні Банку; номер кімнати, куди мають прибути акціонери - 325.
Реєстрація акціонерів відбудеться 28.04.2014р.; місце проведення реєстрації: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4, кімната - 325; час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 10-00, час
закінчення реєстрації акціонерів 11-00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах - 22.04.2013р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок
денний):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Банку: обрання голови та секретаря зборів, обрання
членів лічильної комісії, встановлення регламенту зборів.
2. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту
Спостережної ради Банку за 2013 рік.
3. Розгляд i прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Банку за 2013 рік.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії. Розгляд i прийняття
рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Банку за 2013
рік.
5. Затвердження: річних результатів діяльності Банку, річного звіту
Банку за 2013 рік, заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
6. Розподіл прибутку Банку за результатами роботи у 2013 році.
7. Затвердження Стратеги розвитку Банку.
8. Припинення повноважень Голови та Членів Спостережної
ради.
9. Обрання Голови та членів Спостережної ради.
10. Затвердження умов договорі1в, що укладатимуться з членами
Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з
членами Спостережної ради.
11. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії.
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами для підготовки до
річних Загальних зборів звернувшись у робочі дні з 9-00 по 18-00 за
адресою: м. Київ, вул.Суворова, 4, приміщення АТ «КБ «СОЮЗ», номер кімнати - 325. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами загальних зборів - Голова Правління Валовий В.П.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
2013 рік 2012рік
Усього активів
4630125 3685432
Основні засоби
7871
7487
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
455
361
Сумарна дебіторська заборгованість
4226179 3319630
Грошові кошти та їx еквіваленти
395620 358315
Нерозподілений прибуток
.
Власний капітал
346941 344499
Статутний капітал
336000 336000
Довгострокові зобов'язання
527355
527511
Поточні зобов'язання
3755829 2813422
Чистий прибуток (збиток)
3401
2851
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1344000 1344000
Кількість акцій, викуплених протягом періоду
0
0
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
191
178
(осіб)
Т.в.о. Голови правління			А.І. Бугайов

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
«ЛУГАНСЬКА» (далі – Товариство)

1. Місцезнаходження емітента: 92016, Луганська обл., Лутугинський район, селище міського типу Білоріченський, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 168.
2. Дата та час проведення зборів: 25.04.2014 р. о 12:00 год.
3. Місце проведення зборів: 92016, Луганська обл., Лутугинський район, селище міського типу Білоріченський, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 168, актова зала.
4. Час та місце реєстрації учасників: з 11:00 до 11:45 за місцем
проведення зборів.
5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах: 18.04.2014 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 2013 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками його роботи у 2013 році.
4. Розгляд звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту та
висновків ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. 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 7-30 до 16-30) за
адресою: 92016, Луганська обл., Лутугинський район, селище міського типу Білоріченський, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 168, кабінет
юрисконсульта (кабінет можна ідентифікувати за табличкою з надписом «Юрисконсульт»). Посадова особа Товариства, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Директор Гарус Валерій Костянтинович.
8. Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
2013
2012
Усього активів
106517 104008
Основні засоби
2210
1830
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1013
1992
Сумарна дебіторська заборгованість
87058
84420
Грошові кошти та їх еквіваленти
311
620
Нерозподілений прибуток
-141014 -125206
Власний капітал
0
0
Статутний капітал
300
300
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
247231 228914
Чистий прибуток (збиток)
-15808
-42326
Середньорічна кількість акцій (шт.)
300000 300000
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
428
556
(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: 050-470-83-38.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор _________________________________ В.К. Гарус
М. П. 25.03.2014 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Західінкомбанк»

(код ЄДРПОУ 19233095) повідомляє, що 29 квітня 2014 о 15 годині
відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Західінкомбанк» (далі –
Збори) за місцезнаходженням ПАТ «Західінкомбанк»: 43005, м. Луцьк,
пр. Перемоги, 15, 3 поверх, каб. 302.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюватиметься з 14 години до 14 години 45 хвилин в день та за місцем проведення Зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено
станом на 24 годину 23 квітня 2014 року, за три робочих дні до проведення
Зборів.
Перелік питань, що виносяться на голосування,
згідно з порядком денним Зборів:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів (Про обрання лічильної комісії, затвердження регламенту роботи Зборів).
2. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності ПАТ «Західінкомбанк» за 2013 рік.
3. Про розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії
ПАТ «Західінкомбанк» про фінансового-господарську діяльність за
2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Про розгляд звіту Правління та затвердження результатів діяльності
(річного звіту) ПАТ «Західінкомбанк» за 2013 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду.
5. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ «Західінкомбанк» за
2013 рік.
6. Про розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «Західінкомбанк» за 2013
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів
Спостережної ради.
8. Затвердження складу Спостережної ради, обрання її членів та голови.
З матеріалами стосовно проведення Зборів можна ознайомитись за
місцезнаходженням ПАТ «Західінкомбанк» у робочі дні в робочий час. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор департаменту фондових операцій Дучимінський О.Г.
Телефон для довідок: (0332) 78-02-20.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Західінкомбанк» (тис. грн.)
Період
Звітний Попередній
Найменування показника
(2013 р.)
(2012 р.)
Усього активів
785866
824934
Основні засоби
14231
13520
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
3629
3739
Грошові кошти та їх еквіваленти
155395
171829
Нерозподілений прибуток
-95714
-95741
Власний капітал
234398
234285
Статутний капітал
174319
174319
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
551468
590649
Чистий прибуток (збиток)
38
229
Середньорічна кількість акцій (шт.)
24902711
24902711
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
239
292
(осіб)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ПАТ «Західінкомбанк»
Скиба Г.І.
26.03.2014р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
(багатоканальний):

(044) 5864394
24

Публічне акціонерне товариство
«Альфа-Капітал»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство
«Альфа-Капітал»; 1.2. Організаційно-правова форма емітента - Акціонерне товариство;1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 04808650;
1.4.Місцезнаходження емітента -38733, Полтавська обл., Полтавський р-н,
с.Кованьківка;
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента -(05322)93410; 1.6.Електронна поштова адреса емітента- 04808650@atrep.com.ua;1.7. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації – http://04808650.smida.gov.ua; Вид особливої
інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2.Текст повідомлення
ПАТ «Альфа-Капітал» повідомляє, що рішенням загальних зборів акціонерів від 25.03.2014р. (протокол № 1) звільнено: голова наглядової
ради – Павлюченко Юлія Михайлівна, паспорт серії КО № 144305
вид.03.11.2000р. Карлівським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 69,06% в статутному капіталі емітента, перебувала на посаді з
31.03.2011р.; член наглядової ради – Павлюченко Михайло Петрович,
паспорт серії КН № 605977 вид.15.04.1998р. Машівським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00001% в СК, перебував на посаді з
31.03.2011р.; член наглядової ради – Білокінь Світлана Петрівна, паспорт
серії КО № 621259 вид.10.08.2005р. Машівським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00001% в СК, перебувала на посаді з 31.03.2011р.;
голова ревізійної комісії – Павлюченко Олександр Петрович, паспорт серії
КО № 226695 вид.22.08.2001р. Машівським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00001% в СК, перебував на посаді з 31.03.2011р.;
член ревізійної комісії – Білокінь Михайло Дмитрович, паспорт серії КН
№ 862885 вид.10.03.1999р. Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00001% СК, перебував на посаді з 31.03.2011р.; член
ревізійної комісії – Павлюченко Дмитро Петрович, паспорт серії КН
№ 494092 вид.27.11.1997р. Машівським РВ УМВС України в Полтавській
обл., володіє 0,00001% в СК, перебував на посаді з 31.03.2011р.; обрано:
член наглядової ради – Павлюченко Юлія Михайлівна, паспорт серії КО
№ 144305 вид.03.11.2000р. Карлівським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 69,06% в статутному капіталі емітента, перебувала на
посаді голови наглядової ради ПАТ «Альфа-Капітал»; член наглядової
ради – Павлюченко Михайло Петрович, паспорт серії КН № 605977
вид.15.04.1998р. Машівським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00001% в СК, перебуває на посаді інженера-механіка ПП «АльфаКапітал»; член наглядової ради – Білокінь Світлана Петрівна, паспорт
серії КО № 621259 вид.10.08.2005р. Машівським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00001% в СК, обіймала посаду економіста ПП
«Альфа-Капітал»; голова ревізійної комісії – Павлюченко Олександр Петрович, паспорт серії КО № 226695 вид.22.08.2001р. Машівським РВ
УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00001% в СК, обіймає посаду
директора ТОВ «Альфа Петроліум Компані»; член ревізійної комісії – Білокінь Михайло Дмитрович, паспорт серії КН № 862885 вид.10.03.1999р.
Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00001%
СК, перебував на посаді заступника директора з виробництва ПП «АльфаКапітал».; член ревізійної комісії – Павлюченко Дмитро Петрович, паспорт
серії КН № 494092 вид.27.11.1997р. Машівським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00001% в СК, перебував на посаді підсобного робітника
у ФОП Павлюченко О.П. Посадові особи обрані терміном на три роки.
Згідно рішення засідання наглядової ради ПАТ «Альфа-Капітал» від
25.03.2014р. (протокол № 1) обрано терміном на три роки: голова наглядової ради- Павлюченко Юлія Михайлівна, паспорт серії КО № 144305
вид.03.11.2000р. Карлівським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 69,06% в статутному капіталі емітента, перебувала на посаді голови
наглядової ради ПАТ «Альфа-Капітал»; звільнено: директор – Кочерга
Іван Васильович, паспорт серії КН № 213641 вид.26.10.1996р. Полтавським РВ УМВС України в Полтавській обл., не володіє часткою в статутному капіталі емітента, перебував на посаді з 31.03.2011р.; призначено
терміном на три роки: директор- Кочерга Іван Васильович, паспорт серії
КН № 213641 вид.26.10.1996р. Полтавським РВ УМВС України в Полтавській обл., не володіє часткою в статутному капіталі емітента, перебував
на посаді директора ПАТ «Альфа-Капітал», голови правління
ВАТ«Авангард». Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
3.Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
3.2. Директор 			
І.В.Кочерга
(підпис)
25.03.2014 р.

№58, 26 березня 2014 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БіАРС»

(місцезнаходження товариства: 04086, м. Київ, вул. Ольжича, 29)
Повідомляємо, що 29 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
м. Київ, вул. Ольжича, 29, кабінет № 308 відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «БіАРС»
(далі за текстом «Товариство»).
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи чергових річних загальних зборів
Товариства.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013р.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013р. з врахуванням вимог, передбачених законом.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013р. і прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
7. Звіт Правління Товариства за 2013р. і прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Звіт Ревізора Товариства за 2013р. і прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Припинення повноважень членів правління Товариства.
10. Обрання членів правління Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24 годину 23 квітня 2014р.
Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, проводиться за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 10-00 год. до 12-00 год. у каб.№ 308. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний
директор Товариства Дерикіт В.П. Телефон для довідок 0 (44) 440-43-70.
Реєстрація акціонерів та їхніх представників проводитиметься 29 квітня 2014 року з 09 год. 20 хв. до 09 год. 50 хв. за місцем проведення чергових річних загальних зборів акціонерів. Для реєстрації при собі необхідно
мати документ, що посвідчує особу, а представникам, крім того, належно
оформлену довіреність.
Генеральний директор ПрАТ «БіАРС» Дерикіт В.П.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
  12 713,0   12 484,6
Основні засоби
  12 284,5   11 538,8
Довгострокові фінансові інвестиції
    Запаси
  14,5
  47,4
Сумарна дебіторська заборгованість
  401,0
  872,4
Грошові кошти та їх еквіваленти
  13,0
  26,0
Нерозподілений прибуток
  ( 1 992,0 )   ( 964,4 )
Власний капітал
  9 350,0
  10 377,6
Статутний капітал
  91,5
  91,5
Довгострокові зобов'язання
  2 452,1
  1 211,5
Поточні зобов'язання
  55,2
  39,8
Чистий прибуток (збиток)
  ( 1 027,6 )   ( 235,1 )
Середньорічна кількість акцій (шт.)
  1 000
  1 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
    періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
    власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
  11
  13

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
(багатоканальний):

(044) 5864394

Повідомлення
Про проведення загальних зборів

ПАТ «Укртекстиль»

(код ЄДРПОУ 01552210,
місце знаходження :Україна, м. Запоріжжя, вул. Виробнича,11)
Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Укртекстиль»
повідомляє, що за рішенням Наглядової ради 29 квітня 2014 року о 10-00
годині за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Виробнича,11, офіс
підприємства відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 29 квітня 2014 року з 9-30 до   10-00  год. за місцем проведення
зборів.
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 акціонерів.
2. Звіт т.в.о. Генерального директора Товариства про підсумки
фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження звіту та висновки Ревізійної комісії пор фінансовогосподарську діяльність Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження плану розподілу (покриття збитків) за 2013 рік та нормативів розподілу прибутку за 2014 рік.
7. Затвердження програми фінансово-господарської діяльності на
2014 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться
ПАТ «Укртекстиль», та надання повноважень генеральному директору на
укладання значних правочинів.
9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання Генерального директора товариства.
Право участі у загальних зборах ПАТ «Укртекстиль». Які скликанні на
29 квітня 2014 року мають особи, які будуть акціонерами товариства станом на дату проведення зазначених загальних зборів акціонерів, та будуть наведені у реєстрі акціонерів товариства, складеному станом на
24 годину 23 квітня 2014 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.
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 з 28.03.2014р. до 26.04.2014р. (включно) з понеділка по п’ятницю,
з 10-00 до 12-00 год. за адресою: м. Запоріжжя. вул. Виробнича,11,
каб.№ 2.
Документи надаються акціонеру ПАТ «Укртекстиль» та/або його представнику для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого ПАТ «Укртекстиль» не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «Укртекстиль» документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.
Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів – Сардак З.Д.
Телефон для довідок: (061) 212-18-44
Основні показники фінансово-господарської
діяльності підприємства за 2013 рік /тис. грн/
Період
Найменування показника
2012
2013
Усього активі
1237.4
1095,8
Основні засобі
246,7
226,3
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
126,3
45,3
Сумарна дебіторська заборгованість
60,4
417,3
Грошові кошти та їх еквіваленти
790,5
393,1
Нерозподілений прибуток
569,5
424,2
Власний капітал
1160,3
1015
Статутний капітал
35,6
35,6
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
77,1
80,8
Чистий прибуток (збиток)
-101,9
-145,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
356231
356231
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
10
10
періоду (осіб)
Т.в.о. Генеральний директора
ПАТ «Укртекстиль» 			

О.М. Гуржий
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановний акціонер! Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»

(код ЄДРПОУ 23527052) (далі – Товариство), що знаходиться за
адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4/6, інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори).
Дата та час реєстрації учасників Зборів: 30 квітня 2014 року з 9.00 до
10.45 год.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину 24 квітня 2014 року.
Дата та час відкриття Зборів: 30 квітня 2014 року о 11.00 год.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Європейський університет, м. Київ, бульвар академіка Вернадського, 16-В (актовий зал).
Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря, інших робочих органів Зборів, затвердження регламенту Зборів.
2. Звіт Правління про діяльність Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2013 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків Товариства за 2012 та 2013 роки.
7. Затвердження фінансового плану на 2014 рік.
Для участі у Зборах Вам необхідно:
- мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- для представників акціонерів юридичних та фізичних осіб при собі
мати довіреність на право участі у Зборах, оформлену згідно чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, за місцезнаходженням Товариства – м. Київ, вул. Суворова, 4/6, кім. 701, з понеділка по четвер з 15-00 год. до 17-30 год. Попередній запис та телефон для довідок: (044) 2809218. Відповідальна
особа по роботі з акціонерами – Герасименко О. В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ХК «Київміськбуд» за міжнародними стандартами
Найменування показника
Період тис. грн.
Звітний
Попередній
2013р.
2012р.
Усього активів 				
4 480 232 3 823 328
Основні засоби 				
259 068 333 264
Довгострокові фінансові інвестиції 		
23 507
24 282
Запаси 				
3 798 493 2 928 768
Сумарна дебіторська заборгованість 		
342 779 461 923
Грошові кошти та їх еквіваленти 		
19 009
44 703
Нерозподілений прибуток 			
569 885 476 001
Власний капітал 				
677 520 643 418
Статутний капітал 			
16 535
16 535
Довгострокові зобов’язання 		
3 448 402 2 685 631
Поточні зобов’язання 			
344 386 472 505
Чистий прибуток 				
80 450
137 647
Середньорічна кількість акцій, шт. 		
66 138 480 66 138 480
Кількість власних акцій, викуплених 		
протягом звітного періоду, шт.
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом звітного періоду Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 405
402
Наглядова рада, Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд»

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ЖИТОМИРГАЗ»

На доповнення до ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних
зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» призначених на 07.04.2014
року, яке було опубліковане 05.03.2014 року у Бюлетні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 44 (1797),
ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» інформує про основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2012 - 2013рр. (тис.грн.).
період
Найменування показника
2013р.*
2012р.
Усього активів
483832 549 591
Основні засоби
261 858 317 632
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
9804
12 100
Сумарна дебіторська заборгованість
89403
60 943
Грошові кошти та їх еквіваленти
29 095
141 529
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IНФОРМАЦIЯ
про річні загальні збори акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМИСЛОВО – КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВРЕМЯ»

Загальні збори відбудуться:
«29» квітня 2014 року о 14-00 за адресою:
Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 123
Початок реєстрації акціонерів 13-00, закінчення 13-50.
Тел. для довідок (062) 349 26 46
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання голови, секретаря та лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства,
2. Річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2013 році.
3. Висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської
діяльності Товариства у 2013 році, про достовірність і повноту фінансової
звітності за 2013 рік, про порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
4. Звіти органів управління Товариства: Наглядової ради, Директора і
Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів
Наглядової ради, Директора та Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності
Товариства у 2013 році. Затвердження річної фінансової звітності за
2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу чистого прибутку Товариства за
2013 рік та нерозподіленого прибутку минулих років.
7. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 рік
(тис. грн.)
Період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
242,9
289,2
Основні засоби (залишкова вартість)
58,3
64,3
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
2,1
2,1
Сумарна дебіторська заборгованість
2,1
73,4
Грошові кошти та їх еквіваленти
45,7
31,5
Нерозподілений прибуток
224,3
Власний капітал
241,6
287,1
Статутний капітал
25,0
25,0
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
2,1
Чистий прибуток (збиток)
186,0
99,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
100
100
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)
5
4
Право на участь у загальних зборах мають акціонери, зазначені в переліку акціонерів станом на 24-00 « 23» квітня 2014 року.
З документами відповідно до Порядку денного акціонери можуть ознайомитися за вказаною адресою проведення зборів у директора Товариства у робочі дні з 9-00 по 18-00 годину.
Наглядова Рада

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)

-17 699
306 511
241
40 976
136 345
46 336
160 972
-

29 548
328 973
241
28 064
179 407
5 061
160 972
-

-

-

2 716

2 581

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів.
ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
“Акцiонерний комерцiйний
промислово-iнвестицiйний банк”

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
"Акцiонерний комерцiйний
промислово-iнвестицiйний банк"
2. Код за ЄДРПОУ
00039002
3. Місцезнаходження
01001, м.Київ, пров.Шевченка,12
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-67-77 (044) 279-06-00
5. Електронна поштова адреса
yevgeniya.kaplina@pib.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.pib.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Факти лістингу/делістингу цінних
паперів на фондовій біржі
II. Текст повідомлення
24 березня 2014 року ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення
№2403/2014/1 про делiстинг з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня
лiстингу та припинення торгiвлi цiнних паперiв ПАТ «Промiнвестбанк» з
24 березня 2014 р. облiгацiй вiдсоткових iменних ПАТ «Промiнветсбанк»
серiї С (код ПФТС - OPIBNС, ISIN - UA4000107247), номiнальною вартiстю
500 000 000 грн. у кiлькостi 500 000 шт.
Пiдставою для прийняття зазначеного рiшення є закiнчення з
24.03.2014 року строку обiгу цiнних паперiв.
Облiгацiї, щодо яких було прийнято рiшення про делiстинг та припинення торгiвлi, становлять 100% загального розмiру випуску в загальнiй
кiлькостi цiнних паперiв.
Випуск облiгацiй серiї С зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку 14 сiчня 2011 року (номер Свiдоцтва про
реєстрацiю №04/2/11). Тип облiгацiй, щодо яких вчинена дiя - вiдсотковi
iменнi серiї С у бездокументарнiй формi iснування, загальна кiлькiсть випуску становить 500 000 (п’ятсот тисяч) шт. номiнальною вартiстю однiєї
облiгацiї 1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 копiйок).
Рiшення про делiстинг та припинення торгiвлi цiнних паперiв
ПАТ «Промiнвестбанк» прийнято 24 березня 2014 року фондовою бiржею
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС».
У лiстингу фондових бiрж продовжують бути такi цiннi папери
емiтента:
На бiржi ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива»:
- облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї F, загальна кiлькiсть випуску становить
500 000 (п’ятсот тисяч) шт. Власники облiгацiй серiї F ПАТ «Промiнвестбанк»
мають права вiдповiдно до чинного законодавства України та проспекту
емiсiї.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Чайников Олександр
2. Найменування посади
_______
Володимирович
Заступник Голови Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище
ПАТ "Промiнвестбанк"
керівника)
25.03.2014
М.П.
(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
(багатоканальний):

(044) 5864394

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПрАТ «СК «ХОРОС»!

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ХОРОС» (код ЄДРПОУ
34882096) (далі по тексту – Товариство) відбудуться за адресою місцезнаходження Товариства: 01010, м.Київ, вул. Івана Мазепи, буд.26
30.04.2014 року о 10:00 годині.
Пропонується наступний порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013р. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Голови правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління та визначення основних напрямків діяльності на 2014р.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Переобрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Переобрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності за результатами 2013 року.
10. Переобрання голови правління.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів відбудеться 30.04.2014 з 9:00 до 9:45, згідно переліку акціонерів, які мають право
на участь у річних Загальних зборах, складеному депозитарієм станом
на 24 годину 24.04.2012 року. Проведення зборів розпочинається після
закінчення реєстрації учасників о 10.00. 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. Акціонери, (особи), які мають право на участь у Загальних
зборах, мають можливість ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, починаючи з   30.03.2014 р. по
30.04.2014 р. в робочий час з 09:00 до 18:00. Відповідальна особа –
головний бухгалтер Татаренко Л.П.
Телефон для довідок: (044) 583-13-72.
Основні показники
фінансово – господарської діяльності
ПрАТ «Страхова компанія «ХОРОС»
(код ЄДРПОУ 34882096)
за 2013 рік
(тис. грн.)
період
На початок На кінець
Найменування показника
звітного
звітного
періоду
періоду
Усього активів
6739
8763
Нематеріальні активи
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
1
Поточні фінансові інвестиції
6655
8680
Грошові кошти та їх еквіваленти
84
82
Витрати майбутніх періодів
Статутний капітал
8500
8500
Інший додатковий капітал
1
1
Резервний капітал
36
36
Нерозподілений прибуток
(1887)
120
(непокритий збиток)
Страхові резерви
48
52
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
12
17
Чистий прибуток (збиток)
2007
(2440)
Середньорічна кількість акцій (штук)
8 500
8500
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
2
2
(осіб)
Голова правління

Заяць А.В.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№58, 26 березня 2014 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства
«Рокитнянський цукровий завод»

(далі – Товариство, місцезнаходження: 09603, Київська обл., смт Рокитне,
вул. Ентузіастів, 6,
код ЄДРПОУ 00372434)
Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» квітня 2014 року об 11:00 год. за адресою:
09603, Київська обл., смт. Рокитне, вул. Ентузіастів,6, актова зала адмінбудівлі.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-та година 23.04.2014 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 Генерального директора про діяльність Товариства у 2013 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2013 році.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками перевірки діяльності
Товариства у 2013 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків
та порядку виплати дивідендів.
8. Відкликання Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
12. Прийняття та попереднє схвалення рішень щодо вчинення Товариством значних правочинів та надання повноважень щодо їх виконання.
13. Щодо затвердження укладених кредитних договорів та залучення
нових кредитів.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
Період, станом на
Найменування показника
кінець року
2012 рік 2013 рік
Усього активів
233989
250337
Основні засоби
20118
19652

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)

0
89109
115637
67
(42536)
-34791
870
76000
192689
-23035
0

0
2350
153926
5
(62199)
-54454
870
128280
176511
-19663
0

0

0

136

46

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів «29» квітня 2014 року з 10:00 до 10:45.
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: 09603, Київська обл., Рокитнянський р-н,
смт Рокитне, вул. Ентузіастів, 6, кабінет головного бухгалтера за заявою на ім‘я Генерального директора 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 10:00 до 10:45.
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Павленко Світлана Петрівна. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (04562) 6-17-89.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО - БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №50»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО - БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №50»
2. Код за ЄДРПОУ: 05408668; 3. Місцезнаходження: 07400, м. Бровари
Київської області, вул. Кутузова, 2-а; 4. Міжміський код, телефон та факс:
(04594) 62979, (04594) 62019; 5. Електронна поштова адреса:
admin@dsu50.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: dsu50.com.ua; 7. Вид
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про звільнення посадових осіб емітента прийнято 24.03.2014 р.
загальними зборами акціонерів. Звільнення посадових осіб виконано на
підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2014 від 24.03.2014 р.
Посадова особа Гавриленко Віктор Федорович, яка займала посаду Генеральний директор, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 0,017%.
Посадова особа Лахно Микола Іванович, яка займала посаду Перший
заступник Генерального директора, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,9%.
Посадова особа Смірнов Олексій Станіславович, яка займала посаду Член
Дирекції, звільнена.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Посадова особа Вітюк Михайло Григорович, яка займала посаду Член Дирекції, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,337%.
Посадова особа Постернак Анна Григорівна, яка займала посаду Член
Дирекції, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Посадова особа Бейгер Геннадій Миколайович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 0%.
Посадова особа Ковальчук Ольга Валентинівна, яка займала посаду
Член Наглядової ради, звільнена.Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 0%.
Посадова особа Васюк Геннадій Миколайович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Посадова особа Чайка Юрій Миколайович, яка займала посаду Ревізор
акціонерного товариства, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 0%.
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Усі звільнені посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних
даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Строк, протягом якого усі особи перебували на посаді: з 24.01.2011 р.
Рішення про призначення посадових осіб емітента прийнято
24.03.2014 р. загальними зборами акціонерів. Призначення посадових
осіб виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2014
від 24.03.2014 р.
Гавриленко Віктор Федорович призначений на посаду Генеральний директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,017%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова правління
ВАТ «Броварське ШБУ №50», Генеральний директор ПрАТ «Броварське
ШБУ №50». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 12 акцій.
Лахно Микола Іванович призначений на посаду Перший заступник Генерального директора. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,9%.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: член правління ВАТ «Броварське ШБУ №50», Перший заступник Генерального директора ПрАТ «Броварське ШБУ №50». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2066 акцій.
Смірнов Олексій Станіславович призначений на посаду Член Дирекції.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник юридичного відділу, член
правління ВАТ «Броварське ШБУ №50», член Дирекції ПрАТ «Броварське
ШБУ №50». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Вітюк Михайло Григорович призначений на посаду Член Дирекції.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,37%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник відділу матеріальнотехнічного постачання, член правління ВАТ «Броварське ШБУ №50», член
Дирекції ПрАТ «Броварське ШБУ №50»>. Розмір пакета акцій емітента, які
належать цій особі: 951 акцій.
Постернак Анна Григорівна призначена на посаду Член Дирекції. Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п’яти років: заступник головного бухгалтера, член правління ВАТ «Броварське ШБУ №50», член Дирекції ПрАТ «Броварське ШБУ
№50». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Бейгер Геннадій Миколайович призначений на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Інші посади,
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник дільниці, Голо-
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ва Наглядової ради ПрАТ «Броварське ШБУ №50». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Карпенко Валерій Петрович призначений на посаду Член Наглядової
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник дільниці
ВАТ «Броварське ШБУ №50», начальник дільниці ПрАТ «Броварське ШБУ
№50». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Турбал Наталія Михайлівна призначена на посаду Член Наглядової
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п’яти років: інженер виробничо-технічного
відділу ВАТ «Броварське ШБУ №50», начальник планово-економічного відділу ПрАТ «Броварське ШБУ №50». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Чайка Юрій Миколайович призначений на посаду Ревізор акціонерного
товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник дільниці
ВАТ «Броварське ШБУ №50, ревізор ПрАТ «Броварське ШБУ №50». Розмір
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Усі призначені посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних
даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Строк, на який призначено усіх осіб: на 3 роки.
III. Підпис
Генеральний директор В.Ф. Гавриленко підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством, 24.03.2014р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
Шановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство
«Білоцерківська теплоелектроцентраль»,

місцезнаходження за адресою: Київська область, м. Біла Церква,
вул. Петра Запорожця, 361, код ЄДРПОУ 05407737, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства (надалі – збори).
Збори відбудуться «28» квітня 2014 року о 14.00 год. за адресою:
м. Біла Церква Київської області, вул. Петра Запорожця, 361, 3 поверх, актова зала.
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 13-30 до 14-00 год. 28 квітня
2014 року за адресою: м. Біла Церква Київської області, вул. Петра Запорожця, 361, 3 поверх, актова зала.
Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління акціонерного товариства за 2013 р.
5. Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2013 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту за 2013 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за
2013 р.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» за 2013 рік (тис.грн.)
Період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
103635
95299
Основні засоби
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
102891
95149
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
668
2
Грошові кошти та їх еквіваленти
76
24
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(27570)
(11409)
Власний капітал
35535
26056
Статутний капітал
25288
25288
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
68100
69243
Чистий прибуток (збиток)
(11863)
(9132)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
4397991 4397991
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб)
Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах
акціонерів – 22 квітня 2014 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу, для представників акціонерів – паспорт та довіреність,
оформлену згідно вимог діючого законодавства України.
Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а саме: Київська область, м. Біла Церква,
вул. П.Запорожця, 361, 3-й поверх, актова зала.
Уповноважена особа для роботи з акціонерами: Сириця Василь Євгенович.
Наглядова рада

Публічне акціонерне товариство
«Галицький механічний завод»,

ідентифікаційний код 05759244, місцезнаходження: 77100, ІваноФранківська область, м. Галич, вул. Вітовського, 20, (надалі – Товариство)
повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 29 квітня 2014 року
об 11:00 год. за адресою: Івано-Франківська область, м. Галич, приміщення актового залу Національного Заповідника «Давній Галич».
Реєстрація акціонерів буде проводитися 29 квітня 2014 року з 10:00 до
10:45 год. за місцем проведення Загальних зборів. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу
(паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку зі статуту
акціонера - юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для
участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).
Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати
особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства,
які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на
24 годину 23 квітня 2014 року).
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 77100,
Івано-Франківська область, м. Галич, вул. Вітовського, 20, каб. №1, у робочі дні в період з 29.03.2014р. до 29.04.2014р. з 10:00 до 12:00. Крім того, за
цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести
свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних
зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Гнип Петро Миколайович, телефон для довідок: (03431) 21596.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Період
поперезвітний
Найменування показника
дній
(2013 рік)
(2012 рік)
Усього активів
45402
45394
Основні засоби
1033
1086
Запаси
422
370
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
898
872
Власний капітал
45326
45300
Статутний капітал
44428
44428
Довгострокові зобов'язання
75
75
Поточні зобов’язання
1
19
Чистий прибуток (збиток)
26
(3)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
3
8
Директор Публічного акціонерного товариства
«Галицький механічний завод»

П.М. Гнип
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Приватного акціонерного товариства «Готель Україна» (далі – Товариство) (місцезнаходженДиректор

ня: м. Луцьк, вул. Словацького, 2) повідомляє, що чергові (річні) загальні
збори акціонерів ПрАТ «Готель Україна» відбудуться «29» квітня 2014
року за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 2 в приміщенні конференц залу без номера.
Початок Зборів о 15:00 годині. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення зборів з 14.30 до 14.55 за місцем проведення Зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено
станом на 24 годину 23 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
1.1. визначення порядку голосування на загальних зборах;
1.2. обрання головуючого та секретаря загальних зборів;
1.3. обрання лічильної комісії;
1.4. затвердження порядку денного загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2013 рік.
4. Розгляд звіту та затвердження висновку Ревізора за 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради, звіту Директора, звіту ревізора за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства за 2013 рік.
8. Припинення повноважень Наглядової ради.
9. Обрання нового складу Наглядової ради.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Для участі у Зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також
документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи -

Публічне акціонерне товариство «Житомирагротехніка» (код за ЄДРПОУ 03563206, місцезнаходження –

10001, м. Житомир, Шосе Київське, буд.19) повідомляє, що 30 квітня 2014 р.
за адресою: м. Житомир, вул. Бугайченка, буд. 7 (в актовому залі) відбудуться чергові загальні збори акціонерів (далі за текстом – загальні збори). Початок загальних зборів о 09 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 30 квітня 2014 р. з 08 год. 00 хв. до 08 год. 50 хв.
за місцем проведення загальних зборів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з
питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за
2013 рік, звіту виконавчого органу за 2013 рік, звіту Ревізійної комісії за
2013 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в
2013 році.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на підписання вищевказаних договорів.
Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з
матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в

акціонера Товариства.
- представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує
особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність
на право участі та голосування на Зборах.
З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають змогу
ознайомитись в робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 2 (кабінет «бухгалтерія»). Контактна особа – Гончарук Наталія
Миколаївна, тел. 0332/780139/.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
період
звітний попередній
Найменування показника
2013 р.
2012 р.
Усього активів
20678
20971
Основні засоби
18726
18835
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
15
28
Сумарна дебіторська заборгованість
1831
2017
Грошові кошти та їх еквіваленти
2
13
Нерозподілений прибуток
-16966
-14702
Власний капітал
590
590
Статутний капітал
1092
1092
Довгострокові зобов'язання
16770
11748
Поточні зобов'язання
19192
22200
Чистий прибуток (збиток)
-2264
-957
Середньорічна кількість акцій (шт.)
4368
4368
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
40
55
Директор 				

робочі дні та робочий час в кабінеті головного бухгалтера Товариства за адресою: м. Житомир, вул. Бугайченка, буд.7 на підставі наданого акціонером Товариству відповідного письмового запиту. Особа, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на
24 годину 24 квітня 2014 року. Для участі у загальних зборах необхідно мати
при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів –
додатково довіреність на право участі у загальних зборах.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
2013 рік 2012 рік
Усього активів
2211
2153
Основні засоби
1559
1652
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
145
172
Сумарна дебіторська заборгованість
339
296
Грошові кошти та їх еквіваленти
167
33
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1613
1605
Власний капітал
2117
2109
Статутний капітал
492
492
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
94
44
Чистий прибуток (збиток)
27
-14
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1968473 1968473
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 (осіб)
16
15

Приватне акціонерне товариство «Житомирпусконаладка»

(код за ЄДРПОУ 05450044, місцезнаходження: м. Житомир, провулок
1-ий Іподромний, буд.15-а) повідомляє, що 30 квітня 2014 року в кабінеті
№1 директора Товариства за адресою: м. Житомир, провулок 1-ий Іподромний, буд.15-а відбудуться чергові загальні збори акціонерів (надалі за
текстом – загальні збори). Початок загальних зборів об 11 год. 40 хв. Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів відбудеться 30 квітня 2014 року з
11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем проведення загальних зборів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за
2013 рік, звіту виконавчого органу за 2013 рік, звіту Ревізора за 2013 рік.
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4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами
роботи в 2013 році.
6. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
7. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Ревізора Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загаль-
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них зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Житомир, провулок
1-ий Іподромний, буд.15-а (в кабінеті №2 головного бухгалтера), а в день
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 24 квітня 2014 року. Для участі у
загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або представника; довіреність на право участі у зборах
– для представників акціонерів.
Телефон для довідок: (0412) 361487.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)
Найменування показника
2012 рік 2013 рік
Усього активів
690,2
802,4
Основні засоби
273,8
260,0
Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПІТАЛ-ВОЛИНЬ» повідомляє, що чергові (річні) за-

гальні збори акціонерів ПрАТ «КАПІТАЛ-ВОЛИНЬ» відбудуться 28 квітня
2014 року о 13.00 год. за адресою: Волинська область, м. Луцьк,
вул. Карбишева, 1, приміщення ПрАТ «КАПІТАЛ-ВОЛИНЬ», кабінет №4.
Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється за зазначеною
адресою в день проведення зборів з 12.30 до 13.00 год. за місцем проведення Зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено
станом на 24 годину 22 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
1.1.визначення порядку голосування на загальних зборах;
1.2.обрання головуючого та секретаря загальних зборів;
1.3. обрання лічильної комісії;
1.4. затвердження порядку денного загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2013 рік.
4. Розгляд звіту та затвердження висновку Ревізійної комісії за
2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради, звіту Директора, звіту ревізора за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту товариства за 2013 рік;
7. Про розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства за
2013 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Для участі у Зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також
документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи акціонера Товариства.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МОНТАЖНИК УКРАЇНИ»

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Монтажник України» (адреса місцезнаходження: 07500, Київська обл., Баришівський р-н, смт. Баришівка, вул. Комсомольська, 137) (код ЄДРПОУ
04654448), які відбудуться 29 квітня 2014 року за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, б-р Незалежності, 53, Промвузол, ПАТ «Броварський завод пластмас», 2 поверх, актовий зал.
Реєстрація акціонерів відбудеться з 12.40 до 12.55 у день та за місцем
проведення загальних зборів. Початок зборів о 13.00 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23 квітня 2014 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження
регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства за 2013 р.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 р.
4. Прийняття рішення за насідками розгляду звіту Правління, Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
З питань порядку денного, ознайомлення з документами, організаційних питань проведення зборів звертатися за місцезнаходженням Товариства: 07500, Київська обл., Баришівський р-н, смт. Баришівка, вул. Комсомольська, 137, каб. Голови правління або за тел. (045765-10-57) до
відповідальної особи Свириденко В.М. (Голова правління).
Ознайомлення з проектами документів, пов’язаних з порядком денним
зборів, та внесення пропозицій, відбувається за місцезнаходженням Това-

Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозділений 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 звітного періоду
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб

0
341,6
0
22,1
-239,4
158,2
35,6
0
532,0
-193,9
142384
0

0
474,1
0
15,6
-222,9
129,2
35,6
0
673,2
16,5
142384
0

0

0

7

7

- представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує
особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність
на право участі та голосування на Зборах .
З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають змогу
ознайомитись в робочі дні з 9.00 до 18.00 за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева,1, приміщення ПрАТ «КАПІТАЛ-ВОЛИНЬ» кабінет №4. Контактна
особа – Гончарук Наталія Миколаївна тел. 0332/780139/
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
період
звітний попередній
Найменування показника
2013 р.
2012 р.
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
8,3
11,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
33218
33212
Власний капітал
-11
-5
Статутний капітал
33207
33207
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
19,3
16
Чистий прибуток (збиток)
-6
Середньорічна кількість акцій (шт.)
132 828 272 132 828 272
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
1
Директор 				

Павловський Е.Р.

риства по вівторкам і четвергам з 10-00 до 16-00 та в день проведення
зборів за місцем їх проведення (до початку зборів). Для участі в зборах
акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні також довіреність на право представляти інтереси
акціонера.
Основні показники
фінансово-господарської дiяльностi підприємства (тис.грн.)
Перiод
Попередній
Найменування показника
Звiтний 2013 р.
2012 р.
Усього активiв
2008,00
3445,00
Основнi засоби
78,00
116,00
Довгостроковi фiнансовi інвестиції
0,00
0,00
Запаси
509,00
319,00
Сумарна дебiторська заборгованість
1321,00
2022,00
Грошовi кошти та їх еквіваленти
80,00
968,00
Нерозподiлений прибуток (збиток)
-818,00
-435,00
Власний капiтал
-496,00
-113,00
Статутний капiтал
162,00
162,00
Резервний капітал
40,00
40,00
Довгостроковi зобов'язання
0,00
0,00
Поточнi зобов'язання
2497,00
3543,00
Чистий прибуток (збиток)
-282,00
-115,00
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)
646720,000000 646720,000000
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених
0,00
0,00
протягом перiоду (шт.)
Чисельнiсть працiвникiв на кінець
32
31
перiоду (осiб)
Голова правління
ПАТ «Монтажник України» Свириденко Володимир Миколайович

31

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№58, 26 березня 2014 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Блок Агросвіт»,

код за ЄДРПОУ 00372612, (далі також «Товариство») повідомляє про
проведення річних загальних зборів акціонерів
Місцезнаходження Товариства: 16730, Чернігівська обл., Ічнянський
район, смт. Парафіївка, вул. Шевченка, буд. 123.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2014 року
о 13 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: 28 квітня 2014 року з 12 год. 00 хв. до 12 год. 50 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 24 квітня 2014 року (станом на
24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних
зборів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Директора (т.в.о. Директора) Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
звіту Ревізійної комісії та звіту Директора.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку за результатами фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2013 році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2014 рік.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період
до 28 квітня 2015 року, та визначення їх граничної сукупної вартості.
10. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
11. Обрання членів Ревізійної комісії.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових
договорів з членами Ревізійної комісії.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, здійснюється за адресою: 16730, Чернігівська
обл., Ічнянський район, смт. Парафіївка, вул. Шевченка, буд. 123,
ПАТ «Блок Агросвіт» (бухгалтерія) у період з 28 березня 2014 р. по
28 квітня 2014 року у всі робочі дні з 9:00 до 16:00 год., а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення. Відповідальна посадова особа Товариства з питань ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Козін Ніна Павлівна. Для ознайомлення з
документами акціонер подає на ім’я Товариства письмову заяву.
Для реєстрації для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.
Адреса для надання пропозицій: 16730, Чернігівська обл., Ічнянський
район, смт. Парафіївка, вул. Шевченка, буд. 123, ПАТ «Блок Агросвіт».
Телефон для довідок: (04633) 2-41-21.
Наглядова рада ПАТ «Блок Агросвіт»
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)
Звітній
ПопереНайменування показника
період дній період
2013
2012
Усього активів
117785
100030
Основні засоби
26540
28242
Довгострокові фінансові інвестиції
196
196
Запаси
12930
11360
Сумарна дебіторська заборгованість
11759
3239
Грошові кошти та їх еквіваленти
48
593
Нерозподілений прибуток
2250
2318
(непокритий збиток)
Власний капітал
66405
66684
Статусний капітал
45548
45548
Довгострокові зобов’язання
132
132
Поточні зобов’язання
51248
29806
Чистий прибуток (збиток)
73
1078
Середньорічна кількість акцій (шт.)
182190400 182190400
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
229
203
(осіб)
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Приватне акціонерне товариство
«Божедарівський елеватор»

(код ЄДРПОУ 00953869,
місцезнаходження: вул. Виконкомівська, буд. 1, смт. Щорськ,
Криничанський район, Дніпропетровська обл., Україна, 52323)
повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться
28 квітня 2014 р. о 12 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПрАТ «Божедарівський елеватор», вул. Виконкомівська, буд. 1, смт. Щорськ, Криничанський район, Дніпропетровська обл., Україна, 52323.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 11 год. 00 хв. по 11 год. 45 хв. в день проведення зборів за
адресою проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: 22 квітня 2014 р.
Перелік питань,
що виносяться на голосування:
1. Припинення повноважень членів лічильної комісії та обрання
нового складу лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової
ради, звіту виконавчого органу за 2013 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
6. Затвердження кількісного складу наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди
та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами наглядової ради.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення загальних зборів.
10. Затвердження кількісного складу ревізійної комісії.
11. Обрання членів ревізійної комісії.
12. Затвердження положення про ревізійну комісію.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Період
звітний попередній
Усього активів
3601
Основні засоби
1622
Довгострокові фінансові інвестиції
0
Запаси
149
Сумарна дебіторська заборгованість
1473
Грошові кошти та їх еквіваленти
295
Нерозподілений прибуток
-2024
Власний капітал
363
Статутний капітал
578
Довгострокові зобов'язання
151
Поточні зобов'язання
3087
Чистий прибуток (збиток)
-2209
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2311676
Кількість власних акцій, викуплених
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
70
періоду (осіб)

3603
1980
0
227
1126
174
185
2572
578
0
934
-1236
2312
0
0
68

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до
17-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПрАТ «Божедарівський
елеватор», вул. Виконкомівська, буд. 1, смт. Щорськ, Криничанський район, Дніпропетровська обл., Україна. Відповідальна особа
за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів –
директор Скиба Надія Яківна.

№58, 26 березня 2014 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Гібридний соняшник»,

місцезнаходження підприємства: Одеська область, БілгородДністровський район, с. Салгани, вул. Шабська, 1, код ЄДРПОУ
13924728, доводить до Вашого відома, що 30 квітня 2014 р. о 10.00
за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.
Салгани, вул. Шабська, 1, актова зала будуть проводитись чергові
річні загальні збори акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник».
Порядок денний:
1. Прийняття рішення щодо порядку проведення загальних зборів,
обрання голови та секретаря зборів.
2. Затвердження річного звіту товариства.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства.
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу товариства за 2013 рік
і прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду.
7. Обрання директора товариства.
8. Обрання наглядової ради товариства, затвердження умов
цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
9. Обрання ревізійної комісії (ревізора) товариства, затвердження
умов цивільно-правових договорів з ревізійною комісією (ревізором).
9. Попереднє схвалення правочинів, схвалення правочинів, надання повноважень на вчинення правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Гібридний соняшник» за 2013 рік
Період
Найменування показника
Звітний Попередній
Усього активів, тис.грн.
34857,7
22240,2
Основні засоби, тис.грн.
28025,5
4692
Довгострокові фінансові інвестиції, тис.грн.
Запаси, тис.грн.
3030,4
2182
Сумарна дебіторська заборгованість,
1848
5506
тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн.
1,7
2,1
Нерозподілений прибуток, тис.грн.
-1033,1
-1311
Власний капітал, тис.грн.
14521,6
1497,6
Статутний капітал, тис.грн.
520,3
520,3
Довгострокові зобов'язання, тис.грн.
4708
Поточні зобов'язання, тис.грн.
20336,1
16304,5
Чистий прибуток (збиток), тис.грн.
225,1
182,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2 081 014
2 081 014
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду, тис.грн.
Чисельність працівників на кінець
18
21
періоду (осіб)
Перелік акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник», які мають право на
участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник», призначених на 30 квітня 2014 року, складається станом на
24 годину 24 квітня 2014 року.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник» буде здійснюватися реєстраційною комісією
ПАТ «Гібридний соняшник» 30 квітня 2014 року з 9:00 до 9:45 за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Гібридний
соняшник»: Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Салгани, вул. Шабська, 1, актова зала. Для реєстрації для
участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену
згідно вимог чинного законодавства України.
Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Салгани,
вул. Шабська, 1, кабінет № 3, кожного робочого понеділку з 14:00 до
16:00. В день проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник» ознайомитися з документами можливо у місці
проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник». Посадова особа ПАТ «Гібридний соняшник», відповідальна
за ознайомлення акціонерів з документами — директор ПАТ «Гібридний соняшник» Крилов Дмитро Сергійович.

Повідомлення про скликання чергових (річних)
загальних зборів
Директор

Приватного акціонерного
товариства «Джерела Міжгір’я»

(далі – Товариство) (місцезнаходження: с. Сойми 71а, Міжгірського району, Закарпатської області) повідомляє, що чергові (річні) загальні збори акціонерів ПрАТ «Джерела Міжгір’я» відбудуться
«30» квітня 2014 року за адресою: с. Сойми 71а, Міжгірського району, Закарпатської області в санаторно-оздоровчому комплексу «Джерела Міжгір’я» (адміністративно-побутовий корпус, 2-ий поверх, кабінет №2.).
Початок Зборів о 14:00 годині. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись 30 квітня 2014 року з 13.30 до 13.55 за
місцем проведення Зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину 24 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
1.1. визначення порядку голосування на загальних зборах;
1.2. обрання головуючого та секретаря загальних зборів;
1.3. обрання лічильної комісії;
1.4. затвердження порядку денного загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 та 2013 роки.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2012 та 2013 роки.
4. Розгляд звіту та затвердження висновку Ревізора за 2012 та
2013 роки.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту ревізора за 2012 та 2013 роки.
6. Про затвердження річного звіту товариства за 2012 та 2013 роки.
7. Про розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства за
2012 та 2013 роки.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Для участі у Зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а
також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Товариства.
- представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України
довіреність на право участі та голосування на Зборах.
З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають
змогу ознайомитись в робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: с. Сойми
71а, Міжгірського району, Закарпатської області в санаторнооздоровчому комплексу «Джерела Міжгір’я» (адміністративнопобутовий корпус, 2-ий поверх, кабінет №2). Контактна особа – Гончарук Наталія Миколаївна, тел. 0973013276.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний звітний попередній
2012 р.
2013 р.
2011 р.
Усього активів
801873,5 80874,3
83190,4
Основні засоби
Довгострокові фінансові
інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборго2475,9
2592,8
368
ваність
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
-31928,3 -32112,0
-30423,4
Власний капітал
-16322,20 -16506,0
-14817,4
Статутний капітал
15606
15606
15606,0
Довгострокові зобов'язання
53804,3 53804,3
51967,0
Поточні зобов'язання
45924,4 46169,3
46040,8
Чистий прибуток (збиток)
-1504,8
-183,8
-12066,4
Середньорічна кількість
156057
156057
156057
акцій (шт.)
Кількість власних акцій,
викуплених протягом
періоду (шт.)
Чисельність працівників на
11
10
11
кінець періоду (осіб)
Директор 				

В.О. Бортнік
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 «29» квітня 2014 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 «23» квітня 2014 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 2013 рік.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту
Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
7. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством
протягом 2013 року.
8. Щодо укладення (продовження дії) контракту з керівником Товариства.
9. Розгляд питання про визначення розміру кредитних коштів, що
слід залучити Товариством в банківських установах та про визначення майна, що необхідно передати в заставу для забезпечення виконання кредитних зобов’язань. Про уповноваження осіб на підписання
договорів та інших документів необхідних для отримання кредитних
коштів ПРАТ «Рівне-Борошно».
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства за 2013 рік (тис. грн.)
Період
Звітний Попередній
Найменування показника
(2013 рік)
(2012 рік)
Усього активів
61146
56871
Основні засоби
10304
9272
Довгострокові фінансові інвестиції
1000
1000
Запаси
12312
21443
Сумарна дебіторська заборгованість
30783
17618
Грошові кошти та їх еквіваленти
6656
7175
Нерозподілений прибуток (непокритий
9512
3235
збиток)
Власний капітал
17381
11104
Статутний капітал
7869
7869
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
43765
45752
Чистий прибуток (збиток)
6277
1873
Середньорічна кількість акцій (шт.)
7869
7869
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
177
180
періоду (осіб)
Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загальних зборів – 29 квітня 2014 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 до 16.00 год. в приміщенні адмінбудинку
ПРАТ «Рівне-Борошно» (кабінет бухгалтерії) та/або в день, у місці
проведення загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор ПРАТ «РівнеБорошно» Горбатюк Олександр Анатолійович.
Пропозиції щодо порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів приймаються не пізніше 20 днів до дати проведення
загальних зборів акціонерів. Телефон для довідок: (0362) 63-10-12.
Директор
ПРАТ «Рівне-Борошно»
Горбатюк О.А.
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Приватне акціонерне товариство «СЕЛЕНА»,

місцезнаходження підприємства: м. Одеса, Овідіопольська дор., 3, код
ЄДРПОУ 30818912, доводить до Вашого відома, що 30 квітня 2014 р. о
15.00 за адресою: м. Одеса, Овідіопольська дор., 3, 2 поверх,
конференц-зал ПрАТ «Селена» будуть проводитись чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Селена».
Порядок денний:
1. Прийняття рішення щодо порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Затвердження річного звіту товариства.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства.
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу товариства за 2013 рік і
прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 рік і прийняття
рішення за наслідками розгляду.
6. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013 рік і прийняття
рішення за наслідками розгляду.
7. Обрання виконавчого органу (директора) товариства.
8. Попереднє схвалення правочинів, схвалення правочинів, надання
повноважень на вчинення правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Селена» за 2013 рік
Період
ПопереНайменування показника
Звітний
дній
Усього активів, тис.грн.
35657
29597
Основні засоби, тис.грн.
4593
5087
Довгострокові фінансові інвестиції, тис.грн.
Запаси, тис.грн.
3954
5292
Сумарна дебіторська заборгованість, тис.грн.
20162
16218
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн.
21
16
Нерозподілений прибуток, тис.грн.
21406
21234
Власний капітал, тис.грн.
21806
21634
Статутний капітал, тис.грн.
400
400
Довгострокові зобов'язання, тис.грн.
Поточні зобов'язання, тис.грн.
13851
7963
Чистий прибуток (збиток), тис.грн.
172
573
Середньорічна кількість акцій (шт.)
400
400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
120
Перелік акціонерів ПрАТ «Селена», які мають право на участь у річних
Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Селена», призначених на 30 квітня
2014 року, складається станом на 24 годину 24 квітня 2014 року.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Селена» буде здійснюватися реєстраційною комісією ПрАТ «Селена» 30 квітня
2014 року з 14:00 до 14:45 за місцем проведення річних Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Селена»: Україна, м. Одеса, Овідіопольська дор., 3,
2 поверх, конференц-зал ПрАТ «Селена». Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного
законодавства України.
Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним, за адресою:
Україна, м. Одеса, Овідіопольська дор., 3, поверх 1, кабінет № 1, у робочі
дні з 17:00 до 17:45. В день проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Селена» ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Селена». Посадова особа ПрАТ «Селена», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – директор ПрАТ «Селена» Кукуруза Іван Іванович.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
(багатоканальний):

(044) 5864394

№58, 26 березня 2014 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋȼȱɀȺɑɈɄª

ɍɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚª ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɋɜɿɠɚɱɈɄª ɞɚɥɿ  Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ ɨɛɥ ɉɪɢɦɨɪɫɶɤɢɣ ɪɚ
ɣɨɧɫȱɧɡɿɜɤɚɜɭɥɊɚɞɹɧɫɶɤɚɛɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɳɨ
©ª ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɨɛ  ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ ɨɛɥ
ɉɪɢɦɨɪɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧɫȱɧɡɿɜɤɚɜɭɥɊɚɞɹɧɫɶɤɚɛȺɤɜɿɞ
ɛɭɞɭɬɶɫɹ ɱɟɪɝɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡ  ɝɨɞ ɞɨ  ɝɨɞ
ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ
ɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
±ɪ
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɡɝɿɞɧɨ
ɡɉɈɊəȾɄɈɆȾȿɇɇɂɆ
ɩɢɬɚɧɧɹɈɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɬɚɋɟɤɪɟɬɚɪɹɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨ
ɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɩɢɬɚɧɧɹɈɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɩɢɬɚɧɧɹɁɜɿɬȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ  ɪɿɤ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɪɿɤ
ɩɢɬɚɧɧɹɁɜɿɬɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
 ɩɢɬɚɧɧɹ Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɭ Ɋɟɜɿɡɨɪɚ ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɡɚ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɡɚɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɪɿɤ
ɩɢɬɚɧɧɹɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ
ɪɿɤ
 ɩɢɬɚɧɧɹ Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤɿɜ  Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɿɤ
ɩɢɬɚɧɧɹɉɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶ
ɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛɿɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢ
ɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɭɬɚɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨʀ
ɜɚɪɬɨɫɬɿɬɚɤɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ɩɢɬɚɧɧɹȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɡɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ɋɜɿɠɚɱɈɄª
ɡɚɪɿɤ
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 
ȼɩɟɪɿɨɞɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɤɰɿɨɧɟɪɦɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɞɨɤɭɦɟɧ
ɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨ
ɝɨɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɪɨɛɨɱɢɣɱɚɫɡɚ
ɚɞɪɟɫɨɸ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ ɨɛɥ ɉɪɢɦɨɪɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɫ ȱɧɡɿɜɤɚ ɜɭɥ Ɋɚ
ɞɹɧɫɶɤɚɛɤɚɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ± ɬɚɤɨɠ ɭ ɦɿɫɰɿ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ
ɁɚɩɨɪɿɡɶɤɚɨɛɥɉɪɢɦɨɪɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧɫȱɧɡɿɜɤɚɜɭɥɊɚɞɹɧɫɶɤɚɛ
Ⱥ ɤ  ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ ɨɫɨɛɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɣɨɦ
ɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±ȾɨɥɝɨɜɫɶɤɢɣȺɧɞɪɿɣ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȼȿɊɏɇɖɈȾɇȱɉɊɈȼɋɖɄɏɅȱȻª

ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɚ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɦ ȼɟɪɯ
ɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥɢɰɹ Ɍɢɬɨɜɚ ɛɭɞɢɧɨɤ   ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɳɨ 
ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɛɝɨɞɢɧɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿ
ɩɪɨɜɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧɦȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɜɭɥɌɢɬɨɜɚɢɣ
ɩɨɜɟɪɯɚɤɬɨɜɚɡɚɥɚ
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ 
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɨɛɪɚɧɧɹ
ɝɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧɿɜ ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀɱɟɪɝɨɜɢɯɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɯɥɿɛª
 ɉɪɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɯɥɿɛª
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɯɥɿɛª
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɯɥɿɛªɩɪɨ
ɪɨɛɨɬɭɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɬɚɜɢɫɧɨɜɤɿɜɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌ©ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶ
ɤɯɥɿɛªɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢʀɯɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɊɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɯɥɿɛªɩɪɨɪɨ
ɛɨɬɭɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɉȺɌ ©ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɯɥɿɛª ɡɚ
ɪɿɤɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
 ɉɪɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤɿɜ  ɉȺɌ ©ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿ
ɩɪɨɜɫɶɤɯɥɿɛªɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɡɚɪɿɤ
 ȼɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɚɧɧɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɉȺɌ ©ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶ
ɤɯɥɿɛª
ȼɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹɬɚɨɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ
©ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɯɥɿɛª
ȼɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹɬɚɨɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɱɥɟɧɿɜɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌ
©ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɯɥɿɛª
ɉɪɨɧɚɞɚɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɚɩɪɚɜɨɩɪɨɞɚɠɭɦɚɣɧɚ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɛɭɞɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶɡɞɨɭɞɟɧɶɬɚ
ɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜȾɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɩɪɢ ɫɨɛɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɳɨ ɩɨɫɜɿɞɱɭɽ ɨɫɨɛɭ ɩɚɫɩɨɪɬ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ± ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɭ ɞɨɜɿɪɟ
ɧɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭ ɩɚɫɩɨɪɬ 
ɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉȺɌ©ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɯɥɿɛªɛɭɞɟɫɤɥɚɞɟɧɨ
ɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢɚɤɰɿɨɧɟɪɢɉȺɌ©ȼɟɪɯɧɶɨɞ
ɧɿɩɪɨɜɫɶɤɯɥɿɛª ɬɚɚɛɨ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɞɨ
ɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɞɟɧɧɢɦ ɡɛɨɪɿɜ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɦ ȼɟɪɯ
ɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ Ɍɢɬɨɜɚ  ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɹ ɩɿɫɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɢɫɶ
ɦɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ ɡɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ±ɞɢ
ɪɟɤɬɨɪɆɚɥɨɨɤɊɘȾɨɜɿɞɤɢɡɚɬɟɥɟɮɨɧɨɦ  
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉȺɌ©ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɯɥɿɛª ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ɪɿɤ ɪɿɤ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
 
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ
 
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢɬɨɜɚɪɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
 
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟ


ɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɜɥɚɫ


ɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ


ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧɉȺɌ©ȼɟɪɯɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɯɥɿɛª
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə
ɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȻɍȾȾȿɌȺɅɖª

ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ȻɍȾȾȿɌȺɅɖª Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɝɿɞɧɨ ɣɨɝɨ ɫɬɚɬɭɬɭ Ⱦɧɿ
ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȼɿɥɶɧɨɝɿɪɫɶɤɜɭɥɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ
ɒɚɧɨɜɧɿɚɤɰɿɨɧɟɪɢ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɭɛɥɿɱɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ȻɍȾȾȿɌȺɅɖªɩɨɜɿɞɨ
ɦɥɹɽȼɚɫɳɨɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɝɨɞɢɧɿɡɚɚɞɪɟɫɨɸȾɧɿ
ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦȼɿɥɶɧɨɝɿɪɫɶɤɜɭɥɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚɛ Ȼɭɞɿɜɥɹ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉȺɌ ©Ȼɭɞɞɟɬɚɥɶª  ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨ
ɪɚɯ  ɤɜɿɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɡ  ɝɨɞ ɞɨ  ɝɨɞ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ ɦ ȼɿɥɶɧɨɝɿɪɫɶɤ ɜɭɥ ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɛ Ȼɭɞɿɜɥɹ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©Ȼɭɞɞɟɬɚɥɶª 
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨ
ɪɚɯɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨ
ɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɫɤɥɚɞɟɧɨɦɭɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɡɚ ɬɪɢ 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿ ɞɨ ɞɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɬɨɛɬɨ ɧɚ
ɝɨɞɪɨɤɭ
Ⱦɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɩɪɢ ɫɨɛɿ ɩɚɫɩɨɪɬ ɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɚɫɩɨɪɬɬɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ
ɬɢɿɧɬɟɪɟɫɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɨɮɨɪɦɥɟɧɭɡɝɿɞɧɨɡɜɢɦɨɝɚɦɢ
ɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɩɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶ
ɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɈɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹʀʀɫɤɥɚɞɭɈɛɪɚɧɧɹ
ɝɨɥɨɜɭɸɱɨɝɨɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
 Ɂɜɿɬ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɩɿɞɫɭɦɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɪɿɤɬɚɨɫɧɨɜɧɿɧɚɩɪɹɦɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɪɿɤ
 Ɂɜɿɬ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿ
ɹɥɶɧɿɫɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɡɜɿɬɭɉɪɚɜɥɿɧɧɹɬɚɡɜɿɬɭɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɭɛɥɿɱɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©Ȼɭɞɞɟɬɚɥɶª
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪɿɤ ɪɿɤ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ


ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɜɥɚɫɧɢɯ


ɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ


ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɜɿɞ
ɛɭɜɚɽɬɶɫɹɞɨɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɡɩɨɧɟɞɿɥɤɚɩɨɱɟɬɜɟɪɡɝɨɞɞɨ
ɝɨɞ Ɉɛɿɞɧɹɩɟɪɟɪɜɚɡɝɨɞɞɨɝɨɞ ɡɚɚɞɪɟɫɨɸ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦȼɿɥɶɧɨɝɿɪɫɶɤɜɭɥɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚɛɉɭɛɥɿɱɧɟ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©Ȼɭɞɞɟɬɚɥɶª ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ ɡɚ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɡɛɨɪɿɜɨɫɨɛɚ±ɉɨɣɞɟɧɤɨɅɸɛɨɜȺɞɚɦɿɜɧɚ±Ƚɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯ
ɝɚɥɬɟɪɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞ
ɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɭɦɿɫɰɿ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɬɚɭɦɿɫɰɿɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
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ȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɜɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɅɍȽȺɇɋɖɄȺɈȻɅȺɋɇȺ
ɌȿɅȿɊȺȾȱɈɄɈɆɉȺɇȱəª

ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ   Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦ Ʌɭɝɚɧɫɶɤ
ɜɭɥȾɟɦɶɨɯɿɧɚɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɳɨɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɅɭɝɚɧɫɶɤ
ɜɭɥȾɟɦɶɨɯɿɧɚɤɿɦʋɤɨɧɮɟɪɟɧɰɡɚɥɉɪȺɌ©ɅɈɌª
ɉɈɊəȾɈɄȾȿɇɇɂɃ
ɈɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɜɿɬȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɪɨɰɿɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭ
ɁɜɿɬɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚ
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɿɜɊɟɜɿɡɨɪɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɉɪɨɪɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɩɨɤɪɢɬ
ɬɹɡɛɢɬɤɿɜ ɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɭɪɨɰɿɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ
ɜɢɩɥɚɬɢɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɡɞɨɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɊɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɪɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿɩɚɫɩɨɪɬɚɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɚɤɰɿɨɧɟɪɚɧɚ
ɩɿɞɫɬɚɜɿɩɚɫɩɨɪɬɚɬɚɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿɜɿɞɚɤɰɿɨɧɟɪɚɨɮɨɪɦɥɟɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞ
ɧɨɞɨɜɢɦɨɝɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
Ⱦɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ±ɝɨɞɢɧɚɯɜɢɥɢɧɤɜɿɬɧɹɪ
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛ
ɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ Ʌɭɝɚɧɫɶɤ ɜɭɥ Ⱦɟɦɶɨɯɿɧɚ   ɩɨɜɟɪɯ ɛɭɯ
ɝɚɥɬɟɪɿɹ ɉɪȺɌ ©ɅɈɌª  ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ ɡɚ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±ɋɨɤɨɥɨɜɚɈȺɬɟɥ  

Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɪȺɌ©ɅɍȽȺɇɋɖɄȺɈȻɅȺɋɇȺɌȿɅȿɊȺȾȱɈɄɈɆɉȺɇȱəª ɬɢɫɝɪɧ
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɪ
ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɥɢɲɤɨɜɚɜɚɪ


ɬɿɫɬɶ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ


ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɧɟɡɚɜɤɚɩɿɬɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨ


ɜɚɧɿɫɬɶ
Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢ


ɬɨɤ
ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ

ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ȱɧɲɢɣɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣɤɚɩɿɬɚɥ

Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ

ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɤɰɿɣ


ɲɬ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜɢɤɭ

ɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟ
ɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨ

ɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɿ


ɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ
ɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɦ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɉɪȺɌ©ɅɍȽȺɇɋɖɄȺɈȻɅȺɋɇȺɌȿɅȿɊȺȾȱɈɄɈɆɉȺɇȱəª
ɋɨɤɨɥɨɜɚɈɤɫɚɧɚȺɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ

№58, 26 березня 2014 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
Публiчне акцiонерне товариство

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
“Запорiжтрансформатор”
©ɌɈɊȽɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂɑȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ
©ɉȿɊɅɂɇȺª

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
ȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦɉɚɜɥɨɝɪɚɞɜɭɥɌɟɪɶɨɲɤɿɧɚ
ɩɨɜɿ
I. Загальні відомості
ɞɨɦɥɹɽɩɪɨɫɤɥɢɤɚɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
ɪɨɤɭɨɝɨɞɯɜɡɚɚɞɪɟɫɨɸȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
"Запорiжтрансформатор"
ɨɛɥɦɉɚɜɥɨɝɪɚɞɜɭɥȽɨɪɶɤɨɝɨɄɨɧɮɟɪɟɧɰɡɚɥ
2. Код за ЄДРПОУ
00213428
ɉɨɱɚɬɨɤɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɨɝɨɞ
3. Місцезнаходження
69600, м. Запорiжжя, Ленiнський
ɯɜɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɞɨɝɨɞɯɜ
район, Днiпропетровське шосе, 3
Ⱦɚɬɨɸɫɤɥɚɞɟɧɧɹɡɜɟɞɟɧɨɝɨɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨɪɟɽɫɬɪɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶ
4. Міжміський
код, телефон та факс 8(061)270-39-00 8(061)270-39-00
ɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɜɢɡɧɚɱɟɧɨɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
5. Електронна поштова адреса
ivan.grishko@ztr.com.ua
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
6. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, ztr.com.ua
якаɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
додатково використовується еміɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
тентом
для розкриття інформації
7. Вид
особливої інформації ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
Зміна
складу посадових осіб
Ɂɜɿɬɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭ
ɉȺɌ©Ɍȼɉ©ɉɟɪɥɢɧɚªɡɚ
емітента
ɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©Ɍȼɉ©ɉɟɪɥɢɧɚªɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
II. Текст повідомлення
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
У
зв'язку з прийняттям 25.02.2014 Загальними зборами акцiонерiв
ɁɜɿɬɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉȺɌ©Ɍȼɉ©ɉɟɪɥɢɧɚªɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ПАТ
«ЗТР» ( надалi - Товариство) рішення про обрання членiв Ревiзiйної
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
комiсiї,
на виконання пункту 7.2. положення «Про Ревiзiйну комiсiю
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɉȺɌ©Ɍȼɉ©ɉɟɪɥɢɧɚªɡɚɪɿɤ
ПАТɉɪɨɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢɦɨɝɩɟɪɟɞɛɚɱɟ
«ЗТР», 24.03.2014 проведено засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства
на
якому прийнято рiшення про обрання Турiй Олени Василiвни Головою
ɧɢɯɡɚɤɨɧɨɦ
Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини у посадової
ɉɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
вiдсутня.
ɉɪɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ
Протягом
останнiх
п'яти рокiв ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ
особа обiймала
посади: начальник
Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ
ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɶ ɡ
вiддiлу
планування та звiтностi, замiсник директора по фінансах.
ɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɢɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚ
Посадову особу призначено до моменту прийняття Ревiзiйною комiсiєю
ɚɞɪɟɫɨɸȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦɉɚɜɥɨɝɪɚɞɜɭɥɌɟɪɶɨɲɤɿɧɚ
Товариства
про переобрання Голови Ревiзiйної комiсiї.
 ɨɮɿɫʋрiшення
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ
Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи не наводиться,
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±ɇɚɝɪɚɞɫɶɤɢɣȺɧɚɬɨɥɿɣȾɦɢɬɪɨɜɢɱ
оскiльки
вiдсутня згода посадової особи на розкриття конфiденцiйної
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽ
iнформацiї.
ɨɫɨɛɭɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ±ɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭɬɚɞɨɜɿ
III. Підпис
ɪɟɧɿɫɬɶɨɮɨɪɦɥɟɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ
1. Особа,
зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
міститься у повідомленні,
та визнає, що вонаɬɢɫɝɪɧ
несе відповідальність згідно
ɉȺɌ©Ɍȼɉ©ɉɟɪɥɢɧɚª
із законодавством.
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
Клейнер Iгор
Саулович
2. Найменування
посади _________
ɪɿɤ
ɪɿɤ
Генеральний
директор
(підпис)
(ініціали
та
прізвище
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ ɬɢɫɝɪɧ
 керівника)

24.03.2014
М.П.
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɬɢɫɝɪɧ
 
(дата)
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɬɢɫɝɪɧ


Ɂɚɩɚɫɢ ɬɢɫɝɪɧ
ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɢɫɝɪɧ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ ɬɢɫɝɪɧ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ  ɬɢɫɝɪɧ  
ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ ɬɢɫɝɪɧ
 
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ ɬɢɫɝɪɧ
 
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɬɢɫɝɪɧ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɬɢɫɝɪɧ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɬɢɫɝɪɧ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ


ɲɬ  ɬɢɫɝɪɧ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ ɜɥɚɫɧɢɯ


ɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ ɬɢɫɝɪɧ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
(багатоканальний):

(044) 5864394
Ɋɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɉȿɊȿɊɈȻɇɂɄª

ȱɈɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɨ ©ɉȿɊȿɊɈȻɇɂɄª  ɞɧ ɫɟɥɨ ɄɨɥɨɦLɣɰɟɜɟ ɄɪɢɜɨɪLɡɶɤɢɣ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɍɤɪɚʀɧɚ  
Ⱦɚɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɪɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯɄɨɦɿɫɿʀɪ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɭɪɿɱ
ɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ3HUHUREQLNGSXD
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɮɿɪɦɢ ɉȱȻɚɭɞɢɬɨɪɚ
± ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɹɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬ
ɧɨɫɬɿɌɈȼȺɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɮɿɪɦɚ©Ʉɨɦɩɚɧɿɹ©ɌɟɬɪɚȺɭɞɢɬª
ȱȱɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɟɪɿɨɞ ɬɢɫɝɪɧ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ

ȱɇɎɈɊɆȺɐȱəɜɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɊȺɌ©ɅɍɌɍȽɂɇɋɖɄȿɊȺɃɈɇɇȿ
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈɆȺɌȿɊȱȺɅɖɇɈɌȿɏɇȱɑɇɈȽɈ
ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə©ɊȺɃȺȽɊɈɉɈɋɌȺɑª

ɤɨɞȯȾɊɉɈɍ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɳɨɱɟɪɝɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɚɤɰɿ
ɨɧɟɪɿɜɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɡɚɦɿɫɰɟɦɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ ɨ  ɝɨɞ  ɯɜ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥ ɦ Ʌɭɬɭɝɢɧɟ ɜɭɥ
ɉɭɲɤɿɧɚȺɩɨɜɟɪɯɡɚɥɡɚɫɿɞɚɧɶɊɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ʀɯɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɹɤɿɩɪɢɛɭɞɭɬɶɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɪɨɜɨ
ɞɢɬɶɫɹɭɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɚɡɚɚɞɪɟɫɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɡ
ɝɨɞɞɨɝɨɞȾɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨ
ɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɪɧɚɝɨɞɢɧɭ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
Ɉɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɈɛɪɚɧɧɹȽɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
 Ɂɜɿɬ ɝɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ
ɪɿɤ
Ɂɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɁɜɿɬɊɟɜɿɡɨɪɚ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɡɚɪɿɤ
 Ɋɨɡɝɥɹɞ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ
ɭɪɨɰɿɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɧɚɪɿɤ
ɉɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɉɟɪɟɨɛɪɚɧɧɹɊɟɜɿɡɨɪɚ
 ɉɪɨ ɜɢɫɬɭɩ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ  Ɍɨɜɚɪɢɬɜɚ ɦɚɣɧɨɜɢɦ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɟɦ ɩɨ
ɡɚɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɌɈȼ©ɅɁȻɆªɩɟɪɟɞȺɌ©ɊɚɣɮɮɚɣɡɟɧȻɚɧɤȺɜɚɥɶª
ɉɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢ
ɫɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɪɨɤɭ
ɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɞɢɪɟɤɬɨɪɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɭɤɥɚɞɚɧɧɹɬɚ
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɡ ȺɌ ©Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Ⱥɜɚɥɶª ɭɫɿɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɿ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɡɚɪɿɤ ɬɢɫɝɪɧ
Ɂɜɿɬɧɢɣ ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɇɚɣɦɟɧɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɩɟɪɿɨɞ
ɩɟɪɿɨɞ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ




ɉɨɬɨɱɧɿɡɚɛɨɜɹɡɚɧɧɹ
ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ


ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ


Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɩɢ
ɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɦɨɠɧɚɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿ ɡɩɨɧɟɞɿɥɤɚɩɨɩ¶ɹɬɧɢɰɸ ɡɞɨ
ɝɨɞɢɧɩɟɪɟɪɜɚɧɚɨɛɿɞɡɞɨɝɨɞɢɧɭɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ
ɚɛɨɭɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ²ɭɦɿɫɰɿʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ
ɧɚɨɫɨɛɚɋɭɲɤɨɜɚȱɪɢɧɚȼɿɬɚɥɿʀɜɧɚɤɨɧɬɚɤɬɧɢɣɬɟɥɟɮɨɧ  
Ⱦɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɩɪɢɫɨɛɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨ
ɫɜɿɞɱɭɽ ɨɫɨɛɭ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ² ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɭ
ɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭɿɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɜɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɿɬɚɜɢɡɧɚɱɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞ
ɧɨɡɡɚɤɨɧɨɦ

ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɋȽɘɫɭɛɨɜ

ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ

Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ

Ɂɚɩɚɫɢ

ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ

Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ

ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ

ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ

ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ

Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ

ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ

ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ

ɝɪɧ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭ

ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ
















Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤɝɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ȼȱȾɄɊɂɌȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɇȺɍɄɈȼɈȼɂɊɈȻɇɂɑȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ
©ɈɊȻȱɌȺª

Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɜɞɟɧɶɬɚɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɡɛɨɪɿɜɡɞɨ
ɉɟɪɟɥɿɤɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɛɭɞɟ
ɫɤɥɚɞɟɧɨɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɤɜɿɬɧɹɪ
Ɂ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ  ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨ
ɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɩɨɧɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɢȼȺɌ©ɇȼɉ©Ɉɪɛɿɬɚªɬɚɚɛɨʀɯɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɢɦɨɠɭɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɬɢɠɧɹɡɞɨɝɨɞɡɚ
ɚɞɪɟɫɨɸɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɢɰɹɉɚɧɿɤɚɯɢɛɭɞɢɧɨɤɤɨɪɩ
ɤɿɦɧɩɿɫɥɹɧɚɞɚɧɧɹɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨɡɚɩɢɬɭɞɨɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤɢɣɜɢɡɧɚɱɚɽɱɚɫɿɦɿɫɰɟɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɬɚɩɿɞɱɚɫɪɟɽɫɬɪɚ
ɰɿʀɭɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɨɫɨɛɚɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦ
ɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɿɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ±ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚȻɨɣɤɨȼɨɥɨɞɢɦɢɪɈɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱɌɟɥɟɮɨɧ ɞɥɹ ɞɨɜɿɞɨɤ  

Ⱦɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɡɛɨɪɚɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɦɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɳɨ ɩɨɫɜɿɞɱɭɽ ɨɫɨɛɭ ɚɤ
ɰɿɨɧɟɪɚɦ ± ɩɚɫɩɨɪɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ± ɩɚɫɩɨɪɬ ɬɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚȼȺɌ©ɇȼɉ©Ɉɪɛɿɬɚª ɬɢɫɝɪɧ 
ɩɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪ ɪ ɪ ɪ ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
    
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸ
    
ɜɚɪɬɿɫɬɸ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢ





ɰɿʀ
Ɂɚɩɚɫɢ





ɋɭɦɚɪɧɚ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚ





ɧɿɫɬɶ
Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ





ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
    
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
    
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨ





ɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ
ȾɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜCɹɡɚɧɧɹ





ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜCɹɡɚɧɧɹ
   

ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ





ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɤɰɿɣ     
ɲɬ





Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟ





ɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟ
ɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɩɪɨ





ɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶ





ɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ
ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧȼȺɌ©ɇȼɉ©Ɉɪɛɿɬɚª

Публічне акціонерне товариство
«ДОНРИБКОМБІНАТ»

ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар Білик
Анна Сергіївна. Телефон для довідок: (0626) 66-07-56. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного в письмовому вигляді приймаються у строк до
10 квітня 2014 року. Рішення про включення цих пропозицій до порядку
денного приймається Наглядовою радою.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства ПАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ»
(тис. грн.)
2013 період 2012
Найменування показника
Звітний
Попередній
Усього активів
101971
Основні засоби
12060
Довгострокові фінансові інвестиції
--------Запаси
17398
Сумарна дебіторська заборгованість
12954
Грошові кошти та їх еквіваленти
146
Нерозподілений прибуток
--------Власний капітал
29903
Статутний капітал
43193
Довгострокові зобов’язання
6000
Поточні зобов’язання
65902
Чистий прибуток (збиток)
(820)
Середньорічна кількість акцій (шт)
34554688
Кількість власних акцій, викуплених протягом
--------періоду (шт)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
--------власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
404
(осіб)

ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ   ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟ
ɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɉɚɧɿɤɚɯɢ ɧɚɞɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɛ
ɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɉɚɧɿɤɚɯɢɤɨɪɩɤɿɦ
 ɣɩɨɜɟɪɯ 
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ 
ɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɞɨɝɨɜɨɪɭɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɡɿɁɛɟɪɿɝɚɱɟɦ
ɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿɣɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀɬɚɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
Ɉɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɪɨɛɨɬɢɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜ
 Ɂɜɿɬ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪ
ɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɬɚɪɨɤɢ
ɁɜɿɬɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɬɚɪɨɤɢ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ
ɬɚɪɨɤɢ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɬɚɪɨɤɢɭ
ɬɨɦɭɱɢɫɥɿɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɩɿɞɫɭɦ
ɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɭɬɚɪɨɤɚɯɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢɦɨɝɩɟɪɟɞɛɚɱɟ
ɧɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȼɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ȼɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 ɉɪɨ ɡɦɿɧɭ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ©ȼɿɞɤɪɢɬɟ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɇɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ©Ɉɪɛɿɬɚª ɧɚ
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ©ɉɭɛɥɿɱɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɇɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɟɩɿɞ
ɩɪɢɽɦɫɬɜɨ©Ɉɪɛɿɬɚª
 ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢ
ɜɟɞɟɧɧɹɋɬɚɬɭɬɭɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɜɢɦɨɝɚɦɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɳɨɞɨɡɦɿɧɢɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɁɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹɋɬɚɬɭɬɭɭɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɇɚɞɚɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɳɨɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɡɦɿɧ
ɞɨɋɬɚɬɭɬɭɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭ
 Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɞɿɹɥɶ
ɧɿɫɬɶ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɚ ɫɚɦɟ ©ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢª ©ɉɨɥɨ
ɠɟɧɧɹɩɪɨɧɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭª©ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧª©ɉɨ
ɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɜɿɡɿɣɧɭ ɤɨɦɿɫɿɸª ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨ ɜɢɦɨɝ
Ɂɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚªɬɚɧɨɜɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀɋɬɚɬɭɬɭ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ ɨɞɧɨɨɫɨɛɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ± ɝɟɧɟ
ɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ

(код за ЄДРПОУ 00476625, 84173, Україна,
Донецька область, Слов`янський район, с. Мирне)
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня
2014р. об 11.00 за адресою: Україна, 84173, Донецька область,
Слов`янський район, смт. Мирне, адміністративна будівля ПАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ», 2-й поверх, актовий зал.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів: 24 година 24.04.2014 р.
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів
ПАТ«ДОНРИБКОМБІНАТ» (у т.ч. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень).
2. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту ревізійної комісії, затвердження висновків
ревізійної комісії за 2013 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
Реєстрація учасників зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення 30 квітня 2014 року з
09.15 год. до 10.45 год. Для реєстрації та участі у зборах власникам акцій необхідно пред`явити
документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів –
доручення на право участі у зборах, засвідчене згідно вимог діючого законодавства, та документ, який посвідчує особу (паспорт). Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного в
робочі дні з 10.00 год. до 11.00 год. за адресою: 84173, Донецька область,
Слов`янський район, смт. Мирне, адміністративна будівля ПАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ», 3-й поверх, 307 кабінет. Особа, відповідальна за порядок
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№58, 26 березня 2014 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇəɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɍɄɊɎȺɊɆȱɇȼȿɋɌª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ ©ɍɄɊɎȺɊɆȱɇȼȿɋɌª  Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ   Ɇɿɫɰɟɡɧɚ
ɯɨɞɠɟɧɧɹȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦɿɫɬɨȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɢɰɹ
ȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚɛɭɞɢɧɨɤɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
  ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ LQER[#XNUIDUPLQYHVWFRP  Ⱥɞɪɟɫɚ
ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ
ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ZZZXNUIDUPLQYHVWFRP  ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧ
ɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ⱦɚɬɚɜɱɢɧɟɧɧɹɞɿʀɪ
ɁɝLɞɧɨɪLɲɟɧɧɹɪLɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱ
ɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ɍɄɊɎȺɊɆȱɇȼȿɋɌª ɧɚɞɚɥLɡɚɬɟɤɫɬɨɦɌɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨ ɹɤɿɜɿɞɛɭɥɢɫɶɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ 
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɡɚɜɥɚɫɧɢɦɛɚɠɚɧɧɹɦɧɚɩLɞɫɬɚɜL
ɩɨɞɚɧɨʀɡɚɹɜɢ ɡɩɨɫɚɞɢɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȼɟɪɯɨɪɨɛɿɧɚ
ȼɚɞɢɦɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɞɚɧɢɯɩɪɨɨɫɨɛɭɧɟɧɚɞɚɧɨ 
ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞL ɪɨɤLɜ ɨɞɢɧ
ɪɿɤɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧ
ɧɹɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɡɚɜɥɚɫɧɢɦɛɚɠɚɧɧɹɦɧɚɩLɞɫɬɚɜLɩɨɞɚɧɨʀɡɚɹɜɢ ɡɩɨɫɚɞɢ
ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ʌɟɨɧɬɸɤɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɉɥɟɝɨɜɢɱɚ
ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɞɚɧɢɯɩɪɨɨɫɨɛɭɧɟɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɈɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞL ɪɨɤLɜ ɨɞɢɧɪɿɤɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ Ɉɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɊɨɦɚɧɸɤɚȼCɹɱɟɫɥɚɜɚȱɜɚɧɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɞɚɧɢɯ ɩɪɨɨɫɨɛɭɧɟɧɚɞɚɧɨ  ɇɟɜɨɥɨɞLɽ ɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɉɛɪɚɧɨ ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɨ  ɪɨɤɭ ɇɟɦɚɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɇɚɡɜɢɩɨɫɚɞɹɤLɪɚɧLɲɟɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚ±
ɩɪɨɜLɞɧɢɣɟɤɨɧɨɦɿɫɬȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ Ɉɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟ
ɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ± Ɋɨɦɚɧɸɤ Ɉɥɟɤɫɿɣ ȱɜɚɧɨɜɢɱ ɡɝɨɞɢ ɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɞɚɧɢɯ ɩɪɨɨɫɨɛɭɧɟɧɚɞɚɧɨ  ɇɟɜɨɥɨɞLɽ ɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɉɛɪɚɧɨ ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɨ  ɪɨɤɭ ɇɟɦɚɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɇɚɡɜɢɩɨɫɚɞɹɤLɪɚɧLɲɟɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚ±
ȾɢɪɟɤɬɨɪȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
 ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪ  Ɉɛɪɚɧɨ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨ
ɭ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɨɪɝɚɧ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ɍɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ± Ʉɥɨɱɤɨ ɘɥɿɸ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɭ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ
ɨɫɨɛɭ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ  ɇɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɚɤɰɿɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɉɛɪɚɧɨ ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɨ
ɪɨɤɭɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢ ɇɚɡɜɢ ɩɨɫɚɞ ɹɤɿ ɪɚɧɿɲɟ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ± Ƚɨɥɨɜɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧ
ɧɹɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɡɚɜɥɚɫɧɢɦɛɚɠɚɧɧɹɦɧɚɩLɞɫɬɚɜLɩɨɞɚɧɨʀɡɚɹɜɢ ɡɩɨɫɚɞɢ
Ɋɟɜɿɡɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  Ɋɿɡɧɢɤɚ ȱɝɨɪɹ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɞɚɧɢɯɩɪɨɨɫɨɛɭɧɟɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɫɨɛɚɩɟ
ɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɪɨɤLɜ  ɨɞɢɧ ɪɿɤ ɇɟɦɚɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɈɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɊɟ
ɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɅɨɥɟɧɤɨȼɿɤɬɨɪɿɹɘɪɿʀɜɧɚ ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɞɚɧɢɯ
ɩɪɨɨɫɨɛɭɧɟɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɛɪɚɧɨɫɬɪɨɤɨɦɞɨ
ɪɨɤɭɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢɇɚɡɜɢɩɨɫɚɞɹɤLɪɚɧLɲɟɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚ±ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
ɁɝLɞɧɨ ɊLɲɟɧɧɹ ɡɚɫLɞɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɛɧ ɜLɞ
 ɪ  ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ Ƚɨɥɨɜɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ʉɥɨɱɤɨ ɘɥɿɹ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ ɧɟ
ɧɚɞɚɧɨ  ɇɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɚɤɰLɹɦɢ ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɛɪɚɧɨ ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɨ 
ɪɨɤɭɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɇɚ
ɡɜɢ ɩɨɫɚɞ ɹɤL ɪɚɧLɲɟ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ± Ƚɨɥɨɜɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ƚɨɥɨ
ɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣȾɢɪɟɤɬɨɪɩɪɨɜɿɞɧɢɣɟɤɨɧɨɦɿɫɬɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨ
ɝɨɜɿɞɞɿɥɭɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɍɄɊɎȺɊɆȱɇȼȿɋɌªɋɨɪɨɤɚɈɆ
ɪ

ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇəɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɎȺɄ
ɌɈɊɂɇȽɈȼȺɄɈɆɉȺɇȱə©ȾȿɅɖɌȺɄɈɅȿɄɌª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ ©ɎȺɄɌɈɊɂɇȽɈȼȺ ɄɈɆɉȺɇȱə ©ȾȿɅɖɌȺ ɄɈɅȿɄɌª  Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾ
ɊɉɈɍ   Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ
ɦɿɫɬɨȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɢɰɹȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚɛɭɞɢɧɨɤɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞ
ɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬ ɨɜɚɚɞɪɟɫɚLQER[#
GHOWDNROHNWGSXDȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ZZZGHOWDNROHNWGSXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ⱦɚɬɚɜɱɢɧɟɧɧɹɞɿʀɪ
ɁɝLɞɧɨɪLɲɟɧɧɹɪLɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈ
ɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɎȺɄɌɈɊɂɇȽɈȼȺɄɈɆɉȺɇȱə©ȾȿɅɖɌȺɄɈɅȿɄɌª
ɧɚɞɚɥLɡɚɬɟɤɫɬɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɹɤɿɜɿɞɛɭɥɢɫɶɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ
ʋɜLɞɪ 
ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ  ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɧɚ
ɩLɞɫɬɚɜLɩɨɞɚɧɨʀɡɚɹɜɢ ɡɩɨɫɚɞɢɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɑɭ
ɦɚɤɚɉɚɜɥɚɊɨɦɚɧɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɞɚɧɢɯɩɪɨɨɫɨɛɭɧɟɧɚɞɚɧɨ 
ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞL ɪɨɤLɜ ɞɜɚ
ɪɨɤɢɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧ
ɧɹɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɡɚɜɥɚɫɧɢɦɛɚɠɚɧɧɹɦɧɚɩLɞɫɬɚɜLɩɨɞɚɧɨʀɡɚɹɜɢ ɡɩɨɫɚ
ɞɢɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɨɬɚɩɟɧɤɨɌɟɬɹɧɚɘɪɿʀɜɧɚ ɡɝɨɞɢ
ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ  ɇɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɚɤɰLɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɈɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞL ɪɨɤLɜ ɞɜɚɪɨɤɢɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ Ɉɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟ
ɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ȼɨɥɸȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚȺɧɞɪɿɣɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢ
ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ  ɇɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɚɤɰLɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɈɛɪɚɧɨɫɬɪɨɤɨɦɞɨɪɨɤɭɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬL
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɇɚɡɜɢɩɨɫɚɞɹɤLɪɚɧLɲɟɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨ
ɛɚ±ɤɪɟɞɢɬɧɢɣLɧɫɩɟɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦLɫɬȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ Ɉɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟ
ɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±Ƚɧɚɬɸɤɚɋɟɪɝɿɹȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢ
ɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɞɚɧɢɯɩɪɨɨɫɨɛɭɧɟɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɉɛɪɚɧɨ ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɨ  ɪɨɤɭ ɇɟɦɚɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɇɚɡɜɢɩɨɫɚɞɹɤLɪɚɧLɲɟɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚ
± ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɿɧɠɟɧɟɪɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɿɧɠɟɧɟɪ±ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɝɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
 ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪ  Ɉɛɪɚɧɨ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨ
ɭɬɨɣɫɚɦɢɣɨɪɝɚɧɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ ± Ɇɚɬɚɧɰɟɜɭ Ɇɚɪɿɸ Ⱦɦɢɬɪɿʀɜɧɭ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ
ɨɫɨɛɭ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ  ɇɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɚɤɰɿɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɉɛɪɚɧɨ ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɨ
ɪɨɤɭɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢ ɇɚɡɜɢ ɩɨɫɚɞ ɹɤɿ ɪɚɧɿɲɟ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ± Ƚɨɥɨɜɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢȽɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
 ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪ  ɉɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚ
ɠɟɧɧɹɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɡɚɜɥɚɫɧɢɦɛɚɠɚɧɧɹɦɧɚɩLɞɫɬɚɜLɩɨɞɚɧɨʀɡɚɹɜɢ ɡɩɨ
ɫɚɞɢɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɋɚɧɠɚɪɨɜɫɤɨɝɨȺɧɞɪɿɹɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢ
ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ  ɇɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɚɤɰLɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɈɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞL ɪɨɤLɜ ɞɜɚɪɨɤɢɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
 ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪ  Ɉɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ
Ɋɟɜɿɡɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  Ⱦɨɥɠɤɨɜɨɝɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɋɟɪɝɿɣɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɞɚɧɢɯ ɩɪɨɨɫɨɛɭɧɟ ɧɚɞɚɧɨ  ɇɟɜɨɥɨɞLɽ ɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɉɛɪɚɧɨ ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɨ  ɪɨɤɭ ɇɟɦɚɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɇɚɡɜɢɩɨɫɚɞɹɤLɪɚɧLɲɟɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚ±
Ɋɟɜɿɡɨɪɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɁɝLɞɧɨɊLɲɟɧɧɹɡɚɫLɞɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ ɉɪɨɬɨɤɨɥɛɧɜLɞ
ɪ ɨɛɪɚɧɨɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɆɚɬɚɧɰɟɜɭɆɚ
ɪɿɸȾɦɢɬɪɿʀɜɧɭ ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɞɚɧɢɯɩɪɨɨɫɨɛɭɧɟɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽ
ɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɛɪɚɧɨɫɬɪɨɤɨɦɞɨɪɨɤɭɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟ
ɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɇɚɡɜɢ ɩɨɫɚɞ ɹɤL ɪɚɧLɲɟ
ɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚ±ȽɨɥɨɜɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȽɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ɎɄ©ȾȿɅɖɌȺɄɈɅȿɄɌªɄɭɥɿɽɜɚɋɋ
ɪ

39

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№58, 26 березня 2014 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏɄ©ȿɇȿɊȽɈɌɊȿɃȾª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈ
ȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏɄ©ȿɇȿɊȽɈɌɊȿɃȾªɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ ɦɿɫɬɨ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟ
ɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɢɰɹȼɢɧɨɤɭɪɨɜɚɛɭɞɢɧɨɤɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧ
ɬɚ ɮɚɤɫ     ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ LQER[#
HQHUJRWUDGHLQXD  Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬ
ɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ZZZ
HQHUJRWUDGHLQXDȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚ
ɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȾɚɬɚɜɱɢɧɟɧɧɹɞLʀɪ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ
ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ɏɄ©ȿɇȿɊȽɈɌɊȿɃȾª ɧɚɞɚɥLɡɚɬɟɤ
ɫɬɨɦ  Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ  ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ  ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ
ɪ ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɡɚɜɥɚɫɧɢɦɛɚ
ɠɚɧɧɹɦɧɚɩLɞɫɬɚɜLɩɨɞɚɧɨʀɡɚɹɜɢ ɡɩɨɫɚɞɢȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɋɨɥɨɞɨɜɧɢɤɨɜȺɧɞɪLɣȼLɤɬɨɪɨɜɢɱ ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɞɚ
ɧɢɯɩɪɨɨɫɨɛɭɧɟɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɫɨɛɚɩɟ
ɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞL ɪɨɤLɜ ɨɞɢɧɪɿɤɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ ɉɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚ
ɠɟɧɧɹɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɡɚɜɥɚɫɧɢɦɛɚɠɚɧɧɹɦɧɚɩLɞɫɬɚɜLɩɨɞɚɧɨʀɡɚɹɜɢ ɡ
ɩɨɫɚɞɢɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɊɨɝɨɜɟɧɤɨɄɫɟɧɿɹȼɚɥɟɪɿʀɜ
ɧɚ ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɞɚɧɢɯɩɪɨɨɫɨɛɭɧɟɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞL ɪɨɤLɜ ɨɞɢɧɪɿɤɇɟɦɚɽɧɟɩɨ
ɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ Ɉɛɪɚɧɨ ɩɟɪɟɨɛɪɚ
ɧɨ ɭ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɨɪɝɚɧ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ± Ɍɢɫɟɧɤɨ Ⱥɧɞɪɿɹ ɘɪɿɣɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɞɚɧɢɯ
ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ  ɇɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɚɤɰLɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɉɛɪɚɧɨ ɫɬɪɨ
ɤɨɦɞɨɪɨɤɭɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɇɚɡɜɢ ɩɨɫɚɞ ɹɤL ɪɚɧLɲɟ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ± Ƚɨɥɨɜɚ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪ  Ɉɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨ
ɫɚɞɭɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɊɨɦɚɧɸɤɈɥɟɤɫɿɣȱɜɚɧɨɜɢɱ
ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɞɚɧɢɯɩɪɨɨɫɨɛɭɧɟɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɛɪɚɧɨɫɬɪɨɤɨɦɞɨɪɨɤɭɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɇɚɡɜɢɩɨɫɚɞɹɤLɪɚɧLɲɟ
ɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚ±ȾɢɪɟɤɬɨɪȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥLɧɧɹ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
 ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪ  Ɉɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ
ɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɍɞɨɞȼɨɥɨɞɢɦɢɪɇɢɤɢɮɨɪɨɜɢɱ
ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɞɚɧɢɯɩɪɨɨɫɨɛɭɧɟɧɚɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢ
ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɛɪɚɧɨɫɬɪɨɤɨɦɞɨɪɨɤɭɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɇɚɡɜɢɩɨɫɚɞɹɤLɪɚɧLɲɟ
ɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚ±Ɋɟɜɿɡɨɪ
ɁɝLɞɧɨ ɪLɲɟɧɧɹ ɪLɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ
ɪɨɤɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜLɞɪ Ɉɛɪɚɧɨ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨ
ɭɬɨɣɫɚɦɢɣɨɪɝɚɧɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚɩɨɫɚɞɭɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±Ɇɟɧ
ɞɪɭɯ Ɍɟɬɹɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ ɧɟ ɧɚ
ɞɚɧɨ ɇɟɜɨɥɨɞLɽɚɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɛɪɚɧɨɫɬɪɨɤɨɦɞɨ
ɪɨɤɭɇɟɦɚɽɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ɇɚɡɜɢ ɩɨɫɚɞ ɹɤL ɪɚɧLɲɟ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ± ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯ
ɝɚɥɬɟɪ
ɁɝLɞɧɨ ɊLɲɟɧɧɹ ɡɚɫLɞɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɛɧ ɜLɞ
 ɪ  ɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ Ƚɨɥɨɜɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ Ɋɨɦɚɧɸɤɚ Ɉɥɟɤɫɿɹ ȱɜɚɧɨɜɢɱɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ
ɨɫɨɛɭ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ  ɇɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɚɤɰLɹɦɢ ɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɈɛɪɚɧɨ ɫɬɪɨɤɨɦ
ɞɨ  ɪɨɤɭ ɇɟɦɚɽ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɇɚɡɜɢɩɨɫɚɞɹɤLɪɚɧLɲɟɨɛLɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚ±Ⱦɢɪɟɤ
ɬɨɪȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ɏɄ©ȿɇȿɊȽɈɌɊȿɃȾªɄɥɨɱɤɨɘȼ
ɪ
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ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɚɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɄɚɦ¶ɹɧɟɰɶ
ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧɫɟɥɨȽɭɦɟɧɰɿɜɭɥɢɰɹɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɟɲɨɫɟȺ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚ Ɋɚɞɚ ɉɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ©ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɰɟɦɟɧɬª ɧɚɞɚɥɿ ± ©Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨª  ɡɚɩɪɨɲɭɽ ȼɚɫ ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɿɱɧɢɯ
ɁɚɝɚɥɶɧɢɯɁɛɨɪɚɯȺɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹ
ɪɨɤɭɨɜɚɤɬɨɜɨɦɭɡɚɥɿɡɚɜɨɞɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɟɪɲɢɣɩɨ
ɜɟɪɯ  ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ  ɍɤɪɚʀɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ Ʉɚɦ¶ɹɧɟɰɶ
ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧɫȽɭɦɟɧɰɿɜɭɥɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɟɲɨɫɟȺ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
ɈɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɉɛɪɚɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɢ ɿ ɋɟɤɪɟɬɚɪɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɨɡɝɥɹɞɁɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɁɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
 Ɋɨɡɝɥɹɞ Ɂɜɿɬɭ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɪɿɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɁɜɿɬɭɉɪɚɜ
ɥɿɧɧɹɬɚɪɿɱɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɊɨɡɝɥɹɞɁɜɿɬɭ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ Ɂɜɿɬɭ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ  Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɚɛɚɥɚɧɫɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɿɡɛɢɬɤɿɜ ɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜ Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɣɨɝɨɜ
ɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɨɫɿɛɧɚɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɬɚɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜ
ɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɋɬɚɬɭɬɭɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨ©ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɉɪɚɜɥɿɧɧɹªɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɧɨɜɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɨɫɿɛ ɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ
©ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɉɪɚɜɥɿɧɧɹªɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɊɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɁɛɨɪɿɜȺɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɛɭɞɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɁɛɨɪɿɜȺɤɰɿɨ
ɧɟɪɿɜɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɡɝɨɞɞɨɝɨɞ
Ⱦɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɪɿɱ
ɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɁɛɨɪɚɯȺɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ±ɫɬɚɧɨɦɧɚɤɜɿɬɧɹ
ɪɨɤɭ
ȾɥɹɭɱɚɫɬɿɭɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɁɛɨɪɚɯȺɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɚɤɰɿɨɧɟ
ɪɚɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɪɢɫɨɛɿɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽʀɯɧɸɨɫɨɛɭɚɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ±ɧɚɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦɨɮɨɪɦɥɟɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɿɞ
ɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɳɨ ɩɨɫɜɿɞɱɭɽ ɨɫɨɛɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ
ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɪɿɱɧɢɯ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ Ɂɛɨɪɿɜ Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɨɬɪɢɦɚɬɢɛɿɥɶɲɜɢɱɟɪɩɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɩɢɬɚɧɶɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɁɛɨɪɿɜȺɤɰɿɨɧɟɪɿɜɞɨɞɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯ
Ɂɛɨɪɿɜ Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ȼɢ ɦɨɠɟɬɟ ɡɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶ ɞɨ Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚȾɚɪɱɭɤɚɋȱɜɝɨɞɢɧɢɩɪɢɣɨɦɭɡɩɨɧɟɞɿɥɤɚɩɨɩ¶ɹɬɧɢɰɸɡ
ɩɨɨɛɿɞɧɹɩɟɪɟɪɜɚɡɞɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸɍɤɪɚʀɧɚ
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ Ʉɚɦ¶ɹɧɟɰɶɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɫ Ƚɭɦɟɧɰɿ ɜɭɥ
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɟ ɲɨɫɟ Ⱥ ɡɚɜɨɞɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɩɨɜɟɪɯ ɬɟɥɟ
ɮɨɧ  ɚɬɚɤɨɠɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɁɛɨɪɿɜ
ȺɤɰɿɨɧɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɭɦɿɫɰɿʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
Ɂɜɿɬɧɢɣ ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪ
ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
 
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ
 
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
 
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
 
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯ ɩɪɨɬɹɝɨɦ


ɩɟɪɿɨɞɭ ɲɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ


ɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ


ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɊɚɞɚɉȺɌ©ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣɰɟɦɟɧɬª

№58, 26 березня 2014 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ȾɈȼȱȾɈɆȺȺɄɐȱɈɇȿɊȱȼ

ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ɃȱɆ
ɉȿɌɊɈȼɋɖɄɈȽɈɐɍɄɊɈȼɂɃɁȺȼɈȾª ɤɨɞȯȾɊɉɈɍ

ɇɚɝɥɹɞɨɜɚ ɪɚɞɚ ɉȺɌ ©ɣ ɿɦ ɉɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɰɭɤɪɨɜɢɣ ɡɚɜɨɞª ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ
ɩɪɨ ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢ
ɫɬɜɚ©ɣɿɦɉɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨɰɭɤɪɨɜɢɣɡɚɜɨɞªɚɞɪɟɫɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚɨɛɥɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɫɶɤɢɣɪɧɫɦɬɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɤɚɜɭɥɅɟɧɿɧɚ
ɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɝɨɞɡɚɚɞɪɟɫɨɸɄɿ
ɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚɨɛɥɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɫɶɤɢɣɪɧɫɦɬɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɤɚɜɭɥɒɟɜ
ɱɟɧɤɚ ɤɥɭɛɡɚɜɨɞɭɤɿɦɧɚɬɚʋ Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɞɨɜɿɪɟɧɢɯɨɫɿɛ
ɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɛɭɞɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɡ
ɝɨɞɞɨɝɨɞɡɚɚɞɪɟɫɨɸɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚɨɛɥɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɫɶɤɢɣ
ɪɧɫɦɬɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɤɚɜɭɥɒɟɜɱɟɧɤɚ ɤɥɭɛɡɚɜɨɞɭɤɿɦɧɚɬɚʋ Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɿ
ɭɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭ ɩɚɫɩɨɪɬ 
ɞɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ±ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɭɭɜɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɩɨɪɹɞɤɭȾɚɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɦɚ
ɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ±ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɅɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ʀɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɨɛɪɚɧɧɹɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɛɨɪɿɜɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɩɪɨ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
Ɂɜɿɬȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧ
ɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤ
ɬɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɩɿɞɫɭɦɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɪɨɰɿȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɪɿɤ
ȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦɉɚɜɥɨɝɪɚɞɜɭɥɋɬɟɩɨɜɨɝɨɎɪɨɧɬɭ
 Ɂɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɫɤɥɢɤɚɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɜɿɞ
ɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɝɨɞɯɜɡɚɚɞɪɟɫɨɸȾɧɿɩɪɨ
ɁɜɿɬɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿ
ɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦɉɚɜɥɨɝɪɚɞɜɭɥȽɨɪɶɤɨɝɨɄɨɧɮɟɪɟɧɰɡɚɥ
ɬɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɿɜ
ɉɨɱɚɬɨɤɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɨɝɨɞ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤ
ɯɜɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɞɨɝɨɞɯɜ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɡɚɪɿɤ
Ⱦɚɬɨɸɫɤɥɚɞɟɧɧɹɡɜɟɞɟɧɨɝɨɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨɪɟɽɫɬɪɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɜɢɡɧɚɱɟɧɨɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡ
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɚɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɩɢɫɚɧɧɹɬɚɤɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜ
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
Ɉɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
Ɂɜɿɬɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɉɪȺɌ©Ɏɿɪɦɚ©Ɍɨɪɝɜɭɝɿɥɥɹªɡɚ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɱɥɟɧɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɦɨɜɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɳɨɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡ
ɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪȺɌ©Ɏɿɪɦɚ©Ɍɨɪɝɜɭɝɿɥɥɹªɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢ
ɱɥɟɧɚɦɢɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɚɨɛɪɚɧɧɹɨɫɨɛɢɹɤɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞ
ɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɩɢɫɚɧɧɹɬɚɤɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜ
 Ɂɜɿɬ ɪɟɜɿɡɨɪɚ ɉɪȺɌ ©Ɏɿɪɦɚ ©Ɍɨɪɝɜɭɝɿɥɥɹª ɡɚ  ɪɿɤ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɈɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɉɪȺɌ©Ɏɿɪɦɚ©Ɍɨɪɝɜɭɝɿɥɥɹªɡɚɪɿɤ
ɉɪɨɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢɦɨɝɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɦ
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇəɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ

ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɉɪɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ
Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ
ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ȻȺȽ,ɇɐȿɇɌɊª
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ȯȾɊɉɈɍ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ   Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɦ
ȾɧLɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥȽɟɪɨʀɜȽɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀɜLɣɧɢɛɭɞɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞ
ɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫɟɦɿɬɟɧɬɚ  ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨ
ɜɚɚɞɪɟɫɚɟɦɿɬɟɧɬɚEDJLQFHQWUH#JPDLOFRPȺɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧ
ɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
HPLWHQWSDJHVFRPXDȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨ
ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
ɜɢɦɨɝɝɥɚɜɢ ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱɰɶɨɝɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹ Ɂɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛ
ɨɛɥɚɫɬɶɄɪɢɜɨɪɿɡɶɤɢɣɪɚɣɨɧɫɄɨɥɨɦɿɣɰɟɜɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɨɝɨɞɢɧɿɤɜɿɬɧɹ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 ɪɨɤɭ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶ
ɁɦLɧɢɜLɞɛɭɥɢɫɹɡɚɪLɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɜLɞ
ɤɢɣɪɚɣɨɧɫɄɨɥɨɦɿɣɰɟɜɟɜɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɡɚɥɭɡɚɫɿɞɚɧɶ ɤɿɦɧɚɬɚʋ 
ɪ ɑɥɟɧɚɩɪɚɜɥLɧɧɹɑɟɪɧɹɽɜɭɅɸɞɦɢɥɭȽɪɢɝɨɪɿɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬȺɆ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɉɪȺɌ©ɉȿɊȿɊɈȻɇɂɄª
ɜɢɞɚɧɢɣɪȺɦɭɪɇɢɠɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɬɚ ɞɨɜɿɪɟɧɢɯ ɨɫɿɛ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɛɭɞɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɡ
ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥ  ɡɜLɥɶɧɟɧɨ ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɧɚ
ɞɨɝɨɞɢɧɢɭɞɟɧɶɫɤɥɢɤɚɧɧɹɬɚɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɩLɞɫɬɚɜLɡɚɹɜɢɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɪɨɤɢȼɨɥɨɞɿɽɚɤɰɿɣɌɨɜɚ
ɡɛɨɪɿɜ
ɪɢɫɬɜɚɈɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟ
Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɚ
ɦɚɽɇɚɞɚɧɭɩɨɫɚɞɭɧLɤɨɝɨɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ªɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ ɧɚɝɨɞɢɧɭ 
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ 
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
Ɋɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɄɭɞɪɹɲɨɜȼɆɛɟɪɟɡɧɹɪ
ɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɪɿɤ
Ɋɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣ
ɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜɿɬɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɡɚ
ɪɿɤ
 Ɋɨɡɝɥɹɞ ɡɜɿɬɭ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡɚ  ɪɿɤ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɪɿɤɁɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɿɜɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɪɿɤ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨ
ɪɹɞɤɭɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɬɢɫɝɪɧ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɎȱɊɆȺ©ɌɈɊȽȼɍȽȱɅɅəª

ɉɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɱɢɧɹɬɢɫɹɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɧɟɛɿɥɶɲɹɤɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɡɞɚɬɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɚ
ɫɚɦɟɨɬɪɢɦɚɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɤɪɟɞɢɬɿɜɜȻɚɧɤɚɯɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɨɡɢɤɩɨɜɨɪɨɬ
ɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɫɭɦɭɝɪɧ ɫɬɨɦɿɥɶɣɨɧɿɜ
ɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩ ɚɛɨɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɰɿɽʀɫɭɦɢɭɛɭɞɶɹɤɿɣɜɚɥɸɬɿɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɡɚɨɮɿ
ɰɿɣɧɢɦɤɭɪɫɨɦɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɚɧɤɭɍɤɪɚʀɧɢɧɚɞɚɬɭɜɱɢɧɟɧɧɹɩɪɚɜɨɱɢɧɭɭɤɥɚ
ɞɚɧɧɹɤɪɟɞɢɬɧɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɞɨɝɨɜɨɪɿɜɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɨɡɢɤɩɨɜɨɪɨɬɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢɞɨɝɨɜɨɪɿɜɿɩɨɬɟɤɢɞɨɝɨɜɨɪɿɜɡɚɫɬɚɜɢɞɨɝɨɜɨɪɿɜɩɨɪɭɤɢɬɚɞɨɝɨɜɨɪɿɜ
ɩɪɨɡɦɿɧɭɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹɜɤɚɡɚɧɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɫɭɦɭɝɪɧ
ɫɬɨɦɿɥɶɣɨɧɿɜɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩ ɚɛɨɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɰɿɽʀɫɭɦɢɭɛɭɞɶɹɤɿɣɜɚɥɸɬɿɜɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɣɡɚɨɮɿɰɿɣɧɢɦɤɭɪɫɨɦɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɚɧɤɭɍɤɪɚʀɧɢɧɚɞɚɬɭɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɩɪɚɜɨɱɢɧɭɬɚɞɨɝɨɜɨɪɿɜɩɪɨɡɦɿɧɭɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹɞɨɪɚɧɿɲɟɭɤɥɚɞɟɧɢɯɤɪɟɞɢɬɧɢɯɞɨ
ɝɨɜɨɪɿɜɞɨɝɨɜɨɪɿɜɿɩɨɬɟɤɢɡɚɫɬɚɜɢɞɨɝɨɜɨɪɿɜɩɨɪɭɤɢɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɚɣɧɨɜɢɦɬɚ
ɚɛɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɩɨɪɭɱɢɬɟɥɟɦɩɟɪɟɞɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɫɭɦɭ
ɝɪɧ ɫɬɨɦɿɥɶɣɨɧɿɜɝɪɢɜɟɧɶɤɨɩ ɚɛɨɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɰɿɽʀɫɭɦɢɭ
ɛɭɞɶɹɤɿɣɜɚɥɸɬɿɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɡɚɨɮɿɰɿɣɧɢɦɤɭɪɫɨɦɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɚɧɤɭɍɤɪɚʀɧɢ
ɧɚɞɚɬɭɜɱɢɧɟɧɧɹɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪ ɪ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ


ɚɞɪɟɫɨɸȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦɉɚɜɥɨɝɪɚɞɋɬɟɩɨɜɨɝɨɎɪɨɧɬɭ
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ



ɨɮɿɫʋ ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±ɁɚɣɱɟɧɤɨɘɪɿɣȾɦɢɬɪɨɜɢɱ
Ɂɚɩɚɫɢ


Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽ
ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ɨɫɨɛɭɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ±ɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭɬɚɞɨɜɿ
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ
 
ɪɟɧɿɫɬɶɨɮɨɪɦɥɟɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ
ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
 
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ

ɉɪȺɌ©Ɏɿɪɦɚ©Ɍɨɪɝɜɭɝɿɥɥɹª ɬɢɫɝɪɧ 
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɟɪɿɨɞ
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪɿɤ
ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ
 ɪɿɤ

ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
ɬɢɫɝɪɧ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɬɢɫɝɪɧ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɲɬ 


Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɧɚɜɢɤɭɩɜɥɚɫɧɢɯɚɤ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɬɢɫɝɪɧ




ɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
Ɂɚɩɚɫɢ ɬɢɫɝɪɧ


ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ
ɨɫɿɛ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɢɫɝɪɧ


Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ
ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ
ɬɢɫɝɪɧ
 ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ

ɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɬɨɜɚ
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ  ɬɢɫɝɪɧ


ɪɢɫɬɜɚɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚɨɛɥɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɫɶɤɢɣɪɧɫɦɬɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜ
ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ ɬɢɫɝɪɧ
 
ɤɚɜɭɥɅɟɧɿɧɚɤɿɦɧɚɬɚʋɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɩɨɝɨɞɢɧɭȼɿɞɩɨɜɿ
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ ɬɢɫɝɪɧ


ɞɚɥɶɧɚɨɫɨɛɚɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±ɝɨɥɨɜɧɢɣ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɬɢɫɝɪɧ


ɛɭɯɝɚɥɬɟɪȽɥɚɞɤɚɋɅȾɨɜɿɞɤɢɡɚɬɟɥɟɮɨɧɨɦ
 
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɬɢɫɝɪɧ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɬɢɫɝɪɧ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ


ɲɬ  ɬɢɫɝɪɧ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɭɩ ɜɥɚɫɧɢɯ


ɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ ɬɢɫɝɪɧ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ
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ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɉȿɊȿɊɈȻɇɂɄª

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃ
ɏɅ,ȻɈɄɈɆȻ,ɇȺɌ©ɋɅɈȻɈɀȺɇɋɖɄɂɃª

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

ɉɟɪɿɨɞ
ɪɿɤ ɪɿɤ























ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ ɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ
Ɂɚɩɚɫɢ
ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ
Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ
ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ ɨɞɧɭ


ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɪɢɫɨɛɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭ
ɸɬɶɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɜɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ 
Ɂɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɩɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨ
ɦɭɚɤɰɿɨɧɟɪɢɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɝɨɞɢɧɢ
ɞɨ  ɝɨɞɢɧɢ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ Ʉɪɢɜɨ
ɪɿɡɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɫ Ʉɨɥɨɦɿɣɰɟɜɟ ɜ ɤɚɛɿɧɟɬɿ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɉɪȺɌ ©ɉȿ
ɊȿɊɈȻɇɂɄª ɧɚ ɦɭ ɩɨɜɟɪɫɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɜ
ɤɿɦɧɚɬɿʋ ɚɬɚɤɨɠɜɞɟɧɶɡɛɨɪɿɜɜɦɿɫɰɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɞɨɡɚɤɿɧɱɟɧ
ɧɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɉɨɫɚɞɨɜɨɸɨɫɨɛɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸɡɚɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɽɝɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ɉȿɊȿ
ɊɈȻɇɂɄªɉɟɪɜɭɲɢɧɎȺ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ɉȿɊȿɊɈȻɇɂɄªɎȺɉɟɪɜɭɲɢɧ
ɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɫLɞɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
41Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɛɧɜLɞɪ ȺɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ&ɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨ
ɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɡɪ

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№58, 26 березня 2014 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ПРОЕКТНЕ БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «УКРРЕСТАВРАЦІЯ»

(місцезнаходження: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 4) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори):
місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7,
кім. 117;
дата та час проведення загальних зборів – 28 квітня 2014 року о
13 год. 00 хв.;
місце реєстрації акціонерів – м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, кім. 117;
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах –
12 год. 00 хв. 28 квітня 2014 року;
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах
– 12 год. 45 хв. 28 квітня 2014 року;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 22 квітня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(Порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків)
Товариства за 2013 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 04070, м. Київ,
Контрактова площа, 4, з вівторка по четвер з 10-00 до 13-00 за попереднім записом по тел. /050/ 353-48-60. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення
загальних зборів – Директор Товариства Ярич Дмитро Григорович.
Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати
лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує
особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Період
ПопереНайменування показника
Звітний
дній
2013 р.
2012 р.
Усього активів
39 983
32 819
Основні засоби
24 687
8 357
Довгострокові фінансові інвестиції
173
198
Запаси
1 195
1 191
Сумарна дебіторська заборгованість
7 622
22 548
Грошові кошти та їх еквіваленти
6 172
524
Витрати майбутніх періодів
Нерозподілений прибуток
-18 522
-14 457
Власний капітал
5 702
9 767
Статутний капітал
24 234
24 224
Довгострокові зобов’язання
13 244
13 110
Поточні зобов’язання
21 037
9 942
Чистий прибуток(збиток)
-4 872
-10 389
Середньорічна кількість акцій (шт.)
4 844732 4 844 732
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
24
13
(осіб)
ПАТ «УКРРЕСТАВРАЦІЯ»
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Публічне акціонерне товариство
«Забір’я»

(далі – Товариство) (місцезнаходження: 08145, Україна, Київська
область, Києво-Святошинський район, с. Забір’я, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 00476665) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори):
місце проведення загальних зборів: Київська область, КиєвоСвятошинський район, с. Забір’я, вул. Перемоги, 37, каб. 1.
дата та час проведення загальних зборів – 29 квітня 2014 року о
14 год. 00 хв.;
місце реєстрації акціонерів: Київська область, КиєвоСвятошинський район, с. Забір’я, вул. Перемоги, 37, каб. 1.
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах –
13 год. 00 хв. 29 квітня 2014 року;
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах –
13 год. 45 хв. 29 квітня 2014 року;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 23 квітня 2014 року.
Перелік питань,
що виносяться на голосування
(Порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків)
Товариства за 2013 рік.
8. Схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
період
попереНайменування показника
звітний
дній
Усього активів
17017
11991
Основні засоби
5340
5574
Довгострокові фінансові інвестиції
36
36
Запаси
1037
1073
Сумарна дебіторська заборгованість
1402
4588
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
1
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
3935
5441
Статутний капітал
6000
6000
Довгострокові зобов'язання
2708
4283
Поточні зобов'язання
8710
2267
Чистий прибуток (збиток)
158
99
Середньорічна кількість акцій (шт.)
24000000 24000000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
23
24
(осіб)
З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Забір’я, вул. Перемоги, 37,
приймальня з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 13-00 години за попереднім записом по тел.: (044) 229-94-81, (04598) 34-192. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Юрчишин Яна Іванівна.
Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати
лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує
особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Наглядова рада ПАТ «Забір’я»

№58, 26 березня 2014 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«ВОЛОДАРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»

(місцезнаходження: 83005, м. Донецьк, вул. Зубкова, 2) повідомляє про
проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться «29»
квітня 2014 року о 14.00 за адресою: 83112, м. Донецьк, Ленінський
проспект, 69, учбовий клас.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах – «29» квітня
2014 р. з 13.00 до 14.00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «23» квітня 2014 р.
Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря зборів та членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2013 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2014 році.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Ревізійної комісії.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.
Для реєстрації при собі мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати довіреність, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства.

Шановні акціонери

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОДОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОДОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ», місцезнаходження: юридична адреса – 83030, м. Донецьк, вул. Баумана, буд. 1 «г»
Повідомляємо Вам, що 30.04.2014р. о 07.30 годині відбудуться загальні збори акціонерів за адресою: 83024, м. Донецьк, вул. Ревякіна, буд. 20
«в», перший поверх, актовий зал
Реєстрація акціонерів буде тривати з 7.00 до 7.30 години. При собі мати
паспорт або інший документ, який засвідчує Вашу особу. Представникам
акціонерів мати при собі доручення, оформлені у відповідності з діючим
законодавством України.
Перелік акціонерів, яким направляється письмове повідомлення про
проведення загальних зборів, складений станом на 18.03.2014 р.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 24 годину 24.04.2014 р.
Ознайомитись з документами, що стосуються порядку денного можна
за адресою: м. Донецьк, вул. Баумана, 1 «Г», 3-тій поверх, приймальня, з
01.04.2013 р. (з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 10 години). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
економіст (Усачова Ірина Григорівна).
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт директора Товариства о діяльності Товариства за 2013 р. Затвердження звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії по фінансовій діяльності Товариства за 2013 рік. Затвердження звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Затвердження звіту.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 14.30 до 16.30 год.
за адресою: 83005, м. Донецьк, вул. Зубкова, 2, кабінет головного бухгалтера. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами – головний бухгалтер ПАТ «Володарський молокозавод».
Довідки за телефоном: (062) 385-52-88.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності товариства
(тис. грн.)
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
2013 рік 2012 рік
64295
32429
11608
10711
8696
9716
43481
11314
15
270
254
4753
4737
2260
2260
59542
27692
16
17
37662
37662
-

-

36

100

6. Розподілу прибутку та Збитків Товариства за 2013 р.
7. Затвердження плану роботи товариства на 2014 р.
8. Створення юридичної особи у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПУАТ «ДЗБК»
(тис.грн.)
Період
Звітний Попередній
Найменування показника
2013 р.
2012 р.
Усього активів
6860
6095,5
Основні засоби
5057
2588,2
Довгострокові фінансові інвестиції
-Запаси
349
172,8
Сумарна дебіторська заборгованість
1006
1635,9
Грошові кошти та їх еквіваленти
448
90,2
Нерозподілений прибуток
-Власний капітал
-Статутний капітал
51,8
51,8
Довгострокові зобов'язання
382,9
Поточні зобов'язання
206
1807,1
Чистий прибуток (збиток)
(27)
(18,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1232
1232
Кількість власних акцій, викуплених протягом
-періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
-власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
62
20
періоду (осіб)
Виконавчий орган ПУАТ «ДЗБК»

Публічне акціонерне товариство «ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД №2»
(місцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Клінична, 8) повідомляє про
проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться «29» квітня 2014 року об 11.00 за адресою: 83112, м. Донецьк, Ленінський проспект,
69, учбовий клас.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах – «29» квітня 2014 р.
з 10.00 до 11.00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «23» квітня 2014 р.
Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря зборів та членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2014 році.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Ревізійної комісії.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
з членами Ревізійної комісії.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.
Для реєстрації при собі мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати довіреність, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства.
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№58, 26 березня 2014 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 14.30 до 16.30 год. за
адресою: 83112, м. Донецьк, Ленінський проспект, 69, кабінет юридичного
відділу. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт ПАТ «Донецький ММЗ №2».
Довідки за телефоном: (062) 385-52-88.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства
(тис. грн.)
період
Найменування показника
2013 рік 2012 рік
Усього активів
505549 390195
Основні засоби
83922 100483
Довгострокові фінансові інвестиції
716
716

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)

172636
229397
183
5016
42228
24900
140677
322644
1928
415000
-

149612
119258
276
3088
40300
24900
103481
246238
1616
415000
-

784

812

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
Публічне акціонерне товариство
«ДОНМОЛПРОМ»

(місцезнаходження: 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, буд.101а) повідомляє
про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться «29»
квітня 2014 року об 11.00 за адресою: 83059, м. Донецьк, проспект Ілліча, б.101а, учбовий клас.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах – «29» квітня 2014
р. з 10.30 до 11.00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «23» квітня 2014 р.
Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря зборів та членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2013 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2014 році.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Ревізійної комісії.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.
Для реєстрації при собі мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати довіреність, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства.

Приватне акціонерне товариство «Зернопродукт МХП» (місцезнаходження – 08800, Київська область, Ми-

ронівський район, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, код ЄДРПОУ –
32547211) (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2014 року об 11:00
годинні за адресою: Україна, Київська область, Миронівський район,
м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, актова зала №1.
Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться з 10.30 до 10.50 у день та за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23 квітня 2014 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльність товариства за 2013 рік.
4. Звіт Ревізора товариства за 2013 рік
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції та звіту Ревізора.
6. Затвердження річного звіту за 2013 р.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-

44

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 14.30 до 16.30 год.
за адресою: 83059, м. Донецьк, проспект Ілліча, б.101а, кабінет головного
бухгалтера. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер ПАТ «Донмолпром».
Довідки за телефоном: (062) 294-43-68.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
період
Найменування показника
2013 рік
2012 рік
Усього активів
Основні засоби
Інвестиційна нерухомість
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)

12207
516
9952
2
1734
3
2
12170
4029
37
2
67155
-

12227
548
10144
2
1532
1
0
12168
4029
59
-2
67155
-

-

-

8

8

сою: Україна, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна,1, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення
загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
директор Онука В.В.
Довідки за телефоном: (04343) 6-76-13.
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi
пiдприємства (тис.грн.)
Перiод
Звiтний Попередній
Найменування показника
2013 р.
2012 р.
Усього активiв
1 705 859
1 482 648
Основнi засоби
193 644
109 896
Довгостроковi фiнансовi інвестиції
33 805
33796
Запаси
398 439
403 912
Сумарна дебiторська заборгованість
861 995
700 423
Грошовi кошти та їх еквіваленти
146
1190
Нерозподiлений прибуток
799 564
788 360
Власний капiтал
846 475
835 271
Статутний капiтал
1000
1000
Довгостроковi зобов'язання
45 695
46087
Поточнi зобов'язання
813 689
601 290
Чистий прибуток (збиток)
11204
132 715
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)
10 000 000 10 000 000
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом
0
0
перiоду (шт.)
Чисельнiсть працiвникiв на кінець перiоду (осiб)
3638
3783
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Відкрите акціонерне товариство «Кременчуцький завод технічного вуглецю»
(місцезнаходження: 39609, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства
(далі - загальні збори):
місце проведення загальних зборів: 39609, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4, актовий зал клубу ВАТ «КЗТВ»;
дата та час проведення загальних зборів – 30 квітня 2014 року
о 10 год. 00 хв.;
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах –
09 год. 00 хв. 30 квітня 2014 року;
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах –
09 год. 45 хв. 30 квітня 2014 року;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 квітня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення
річних загальних зборів.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2005-2013 роки та визначення основних напрямків діяльності
на 2014 роки.

4. Звіт Спостережної ради Товариства за 2005-2013 роки.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2005-2013 роки.
6. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2005-2013 роки.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2005-2013 роки.
8. Про виплату дивідендів.
9. Про прийняття рішення про визначення типу товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження
найменування Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв`язку з
приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його в новій редакції та надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про
загальні збори Товариства, Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення
про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства.
12. Про затвердження господарських договорів за 2005-2013 роки, та
надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
Звітний
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Усього активів
198356 167419 132815
144623
107179
107905
92307
103804
Основні засоби
42077
38013
35755
37302
41332
45297
46235
43924
Довгострокові фінансові інвестиції
41
41
303
303
303
303
303
303
Запаси
46012
60526
46571
13609
16117
24597
18301
30511
Грошові кошти та їх еквіваленти
9714
11207
105
10
2101
1731
450
302
Витрати майбутніх періодів
118
109
109
89
91
59
Власний капітал
149762 153375
91036
66548
59163
54091
47718
50384
Статутний капітал
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
Довгострокові зобов’язання
23100
100
18770
13200
13200
13200
13200
17820
Поточні зобов’язання
25494
12486
21576
64020
34073
39800
30612
35095
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1162810 1162810 1162810 1162810 1162810 1162810 1162810 1162810
Кількість власних акцій, викуплених
0
0
0
0
0
0
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
0
0
0
0
0
0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
553
551
568
517
545
656
696
679
періоду (осіб)

2005
71366
47250
303
9328
48
74
34985
1221
26200
9655
1162810
0

Попередній
2004
63958
27442
261
13534
1715
38
39178
1221
14700
9722
1162810
0

0

0

726

701

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
акціонери можуть ознайомитися за адресою: 39609, м. Кременчук, вул.
Свіштовська, 4, каб. №106 з вівторка по четвер з 10-00 до 13-00 год. за
попереднім записом по тел. /05366/4-11-85. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – перший заступник директора - головний інженер Давидовський О.А.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у
письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України
«Про акціонерні товариства».
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

галтерії у робочі дні, починаючи з 28.03.2014 р. по 28.04.2014 р. в робочий
час з 09-00 по 16-00 год. Відповідальна особа – директор Товариства Михайленко Юрiй Михайлович.
Телефон для довідок: (062) 335-14-85.
Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного
законодавства.
Директор ПАТ «ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМСЕРВІС»
Основні показники фінансово-господарської
діяльності Товариства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
2013 р. 2012 р.
Усього активів
264,3
209,0
Основні засоби
40,4
45,4
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
105,5
118,6
Сумарна дебіторська заборгованість
53,8
38,6
Грошові кошти та їх еквіваленти
64,6
6,4
Нерозподілений прибуток
96,3
81,6
Власний капітал
129,8
115.1
Статутний капітал
33,5
33,5
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
134,5
93,9
Чистий прибуток (збиток)
14,7
(29,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3346
3346
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
23
28

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ 05519818, місцезнаходження: 83114, Донецька область, м. Донецьк, Київський район, вул. Р.Люксембург, б.103-А, кв.25) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «28» квітня 2014 р. о 15.30 год. за адресою: 83001, Донецька область,
м.
Донецьк,
Ворошиловський
район,
вул.
Челюскінців,
буд. №168 (2 поверх - бухгалтерія).
Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься «28»
квітня 2014 року з 15.00 до 15.30 по зазначеній адресі. Дата складення
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –
22.04.2014 р.
Порядок денний:
1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМСЕРВІС».
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2013 рік. та його затвердження.
3. Звіт Ревізора та затвердження висновків.
4. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2013 році.
6. Внесення змін до статуту ПАТ «ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМСЕРВІС»,
які пов’язані з приведенням його до вимог закону України «Про акціонерні
товариства», а також із зміною найменування Товариства.
Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами
при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства в бух-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
©ɎȱɊɆȺ©ɌɈɊȽȼɍȽȱɅɅəª
ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «БАСТІОН»!

ȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦɉɚɜɥɨɝɪɚɞɜɭɥɋɬɟɩɨɜɨɝɨɎɪɨɧɬɭ
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»
 ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɫɤɥɢɤɚɧɧɹɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɜɿɞ
(далі
Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі
ɛɭɞɭɬɶɫɹɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɨɝɨɞɯɜɡɚɚɞɪɟɫɨɸȾɧɿɩɪɨ
юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців 24992294, місцезнаходження
ɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦɉɚɜɥɨɝɪɚɞɜɭɥȽɨɪɶɤɨɝɨɄɨɧɮɟɪɟɧɰɡɚɥ
якого:
52070, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Старі
ɉɨɱɚɬɨɤɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɨɝɨɞ
Кодаки,
вулиця Аеропорт, будинок 145, повідомляє про проведення загальɯɜɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɞɨɝɨɞɯɜ
них
зборів акціонерів, для чого у відповідності до діючого законодавства
Ⱦɚɬɨɸɫɤɥɚɞɟɧɧɹɡɜɟɞɟɧɨɝɨɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨɪɟɽɫɬɪɭɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿ
повідомляє
Вам наступну інформацію:
ɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɜɢɡɧɚɱɟɧɨɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ
1). Вид загальних зборів акціонерів - річні загальні збори акціонерів.
ɉɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
Форма проведення
загальних зборів акціонерів - шляхом засідання.
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ
Дата
проведення зборів – 28 квітня 2014 року.
ɉɪɨɨɛɪɚɧɧɹɝɨɥɨɜɢɬɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
Час
початку проведення зборів - 10 годин 00 хвилин.
Ɂɜɿɬɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɉɪȺɌ©Ɏɿɪɦɚ©Ɍɨɪɝɜɭɝɿɥɥɹªɡɚ
Місце
проведення зборів: 52070,
Дніпропетровська
обл., Дніпропеɪɿɤɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
тровський
район, село Старі Кодаки, вулиця Аеропорт, будинок 145,
ɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪȺɌ©Ɏɿɪɦɚ©Ɍɨɪɝɜɭɝɿɥɥɹªɡɚɪɿɤɬɚɩɪɢ
кімната
переговорів.
ɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
2). Орган (особа), що ініціювала скликання загальних зборів акціонеɁɜɿɬ ɪɟɜɿɡɨɪɚ
ɉɪȺɌ
©Ɏɿɪɦɚ
©Ɍɨɪɝɜɭɝɿɥɥɹª
ɡɚ  ɪɿɤ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
рів 
– Наглядова
рада
ПрАТ
«КОМПАНІЯ
«БАСТІОН».
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ
Орган, що прийняв рішення про проведення зборів та затвердив порядок ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɜɿɬɭɉɪȺɌ©Ɏɿɪɦɚ©Ɍɨɪɝɜɭɝɿɥɥɹªɡɚɪɿɤ
денний - Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».
ɉɪɨɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢɦɨɝɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ
3).
Дата реєстрації акціонерів та/чи їх представників - 28 квітня 2014
ɡɚɤɨɧɨɦ
року.
ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
Час
початку реєстрації в день реєстрації - 09 годин 00 хвилин
ɉɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
Час
закінчення реєстрації в день реєстрації - 09 годин 50 хвилин
ɉɪɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢ
Місце
проведення реєстрації - 52070, Дніпропетровська обл., ДніпропеɈɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ
ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɶ
ɡ
тровський
район, село
Старі Кодаки,ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ
вулиця Аеропорт,
будинок 145,
кімнаɩɢɬɚɧɶɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɢɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚ
та
переговорів.
Участь у річних загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так їх представники.
Документи для встановлення особи під час реєстрації:
Для реєстрації акціонерам Товариства-фізичним особам необхідно
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ,
ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – належним
ɨɛɥɚɫɬɶɄɪɢɜɨɪɿɡɶɤɢɣɪɚɣɨɧɫɄɨɥɨɦɿɣɰɟɜɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт
ɪɿɱɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɨɝɨɞɢɧɿɤɜɿɬɧɹ
або інший документ, що може ідентифікувати особу).
 ɪɨɤɭ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶ
4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річɤɢɣɪɚɣɨɧɫɄɨɥɨɦɿɣɰɟɜɟɜɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɡɚɥɭɡɚɫɿɞɚɧɶ ɤɿɦɧɚɬɚʋ 
них загальних зборах – 24 година 00 хвилин 22 квітня 2014 року. Перелік
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɉɪȺɌ©ɉȿɊȿɊɈȻɇɂɄª
акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɬɚ ɞɨɜɿɪɟɧɢɯ ɨɫɿɛ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɛɭɞɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɡ
ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», буде складено станом на 24 годину за три
ɞɨɝɨɞɢɧɢɭɞɟɧɶɫɤɥɢɤɚɧɧɹɬɚɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законоɡɛɨɪɿɜ
давством про депозитарну систему України.
Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɚ
5). Найменування органу (особи), що затвердив перелік питань порядку
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ©ªɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ ɧɚɝɨɞɢɧɭ 
денного, що виносяться на голосування - Наглядова рада ПрАТ «КОМПАɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ 
НІЯ «БАСТІОН».
 ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ
Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та
ɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
голосування):
Ɋɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿ
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови
ɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɡɚɪɿɤ
та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосуɊɨɡɝɥɹɞɡɜɿɬɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤɉɪɢɣ
вання на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.
ɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜɿɬɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɡɚ
2. Звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» про підсумки фінансовоɪɿɤ
господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками
 Ɋɨɡɝɥɹɞ ɡɜɿɬɭ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡɚ  ɪɿɤ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ
розгляду звіту Правління.
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɡɜɿɬɭɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɪɿɤɁɚɬɜɟɪ
3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2013
ɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɿɜɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɪɿɤ
рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɚɪɿɤȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨ
ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».
ɪɹɞɤɭɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
4. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2013 рік.
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
ɬɢɫɝɪɧ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɉȿɊȿɊɈȻɇɂɄª

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃ
ɏɅ,ȻɈɄɈɆȻ,ɇȺɌ©ɋɅɈȻɈɀȺɇɋɖɄɂɃª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈ©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄɂɃɏɅ,ȻɈɄɈɆȻ,ɇȺɌ©ɋɅɈȻɈɀȺɇɋɖɄɂɃª
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɚɮɨɪɦɚɟɦɿɬɟɧɬɚɉɭɛɥɿɱɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɦɏɚɪɤLɜɋɚɥɬLɜɫɶɤɟɲɨɫɟ
 Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ ɟɦɿɬɟɧɬɚ     

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚɟɦɿɬɟɧɬɚVDOWRYKOHE#XNUSRVWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSVORERGDQUDYHUVFRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɄɚɧLɜɟɰɶ Ɉɥɟɧɚ ȺɧɚɬɨɥLʀɜɧɚ
ɡɜLɥɶɧɟɧɚ  ɪ ɧɚ ɩLɞɫɬɚɜL ɩɨɞɚɧɨʀ ɡɚɹɜɢ ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɇɚ
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ɚɞɪɟɫɨɸȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɦɉɚɜɥɨɝɪɚɞɋɬɟɩɨɜɨɝɨɎɪɨɧɬɭ
5. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПрАТ «КОМ ɨɮɿɫʋ
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ
ПАНІЯ
«БАСТІОН»
за підсумками фінансово-господарської діяльності за
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±ɁɚɣɱɟɧɤɨɘɪɿɣȾɦɢɬɪɨɜɢɱ
2013
рік.
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽ
6.
Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за
ɨɫɨɛɭɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ±ɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɨɫɨɛɭɬɚɞɨɜɿ
фінансовими
результатами 2013 року. Про виплату дивідендів за 2013 рік.
ɪɟɧɿɫɬɶɨɮɨɪɦɥɟɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р.
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
8. Попереднє
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ТоɉɪȺɌ©Ɏɿɪɦɚ©Ɍɨɪɝɜɭɝɿɥɥɹª
ɬɢɫɝɪɧ
вариством протягом
одного року з дати прийняття
рішення річними загальɉɟɪɿɨɞ
ними зборами.
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪɿɤшляхом
ɪɿɤ
9. Внесення змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»
виɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
ɬɢɫɝɪɧ

кладення
Статуту
у новій редакції. Затвердження змін
до Статуту
ПрАТ
«КОМПАНІЯ
«БАСТІОН».
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ
ɬɢɫɝɪɧ
 
6). Порядок ознайомлення акціонерів
з матеріалами, з якими вони
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
ɬɢɫɝɪɧ
 можуть
ознайомитися
загальних
зборів
Ɂɚɩɚɫɢ
ɬɢɫɝɪɧ під час підготовки до чергових річних

акціонерів:
ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɢɫɝɪɧ


З проектами документів (матеріалами),
Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ
ɬɢɫɝɪɧ що стосуються питань порядку

денного
річних загальних ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ
зборів акціонерів (необхідними
для прийняття
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɬɢɫɝɪɧ


рішень
по них), акціонери
та/або
їх предȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
ɬɢɫɝɪɧ ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»

ставники
можуть ознайомитися
до дати проведення річних
загальних
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
ɬɢɫɝɪɧ

зборів акціонерів у робочі дні тижня з 10-00 до 16-00 години (обідня перерва з
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɬɢɫɝɪɧ


13-00 год. до 14-00 год.) за адресою: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпроɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɬɢɫɝɪɧ


петровський район, село Старі Кодаки, вулиця Аеропорт, будинок 145, кімɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɬɢɫɝɪɧ


ната переговорів, а також у день проведення річних загальних зборів акціɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ ɲɬ 
 
онерів під час реєстрації таких учасників ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
адресою:
52070, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський
 район, село
ɲɬ Кодаки,
ɬɢɫɝɪɧвулиця Аеропорт, будинок 145, кімната переговорів.
Старі
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ
ɫɭɦɚ
ɤɨɲɬɿɜ
ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ
ɧɚ
ɜɢɤɭɩ
ɜɥɚɫɧɢɯ
Документи надаються акціонеру ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»
та/або


ɚɤɰɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɿɨɞɭ
ɬɢɫɝɪɧ
його
предcтавнику для ознайомлення,
на підставі його письмового запиту,
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɩɟɪɿɨɞɭ
отриманого
Правлінням ПрАТ «КОМПАНІЯ ɨɫɿɛ
«БАСТІОН» не пізніше ніж за

п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» документи надаɉɟɪɿɨɞ
ються учаснику
зборів для ознайомлення в місці їх проведення
без попереɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪɿɤ
ɪɿɤ
днього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок
ознайомлення
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
 Товариства

акціонерів
із документами (матеріалами) – Голова Правління
Корецький
Георгiйɡɚɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ
Михайлович, який за надходженням
запиту визначає
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


час
і місце ознайомлення.Довідки за телефоном: 056 377-82-87
Ɂɚɩɚɫɢ


Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ
ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ


«КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (тис. грн.) 
Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ

Найменування показника
період
ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ

2013
рік
2012
рік
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Усього
активів
10345
13409
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣɡɛɢɬɨɤ


Основні
засоби
3846
4195
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


Довгострокові
фінансові інвестиції
ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ


Запаси
2599
ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ 3755


Сумарна дебіторська заборгованість
536
3976
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ  ɧɚ ɨɞɧɭ


Грошові кошти та їх еквіваленти
140
314
ɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ ɝɪɧ
Нерозподілений прибуток
(3735)
(2266)
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ ɲɬ
 
Власний капітал
2015
3484
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɿɭɡɛɨɪɚɯɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɩɪɢɫɨɛɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭ
Статутний
капітал
2719
2719
ɸɬɶɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɿɜɡɛɨɪɚɯɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
 5276
Довгострокові зобов’язання
3302
Ɂɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɩɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨ
Поточні
зобов’язання
5028
4649
ɦɭɚɤɰɿɨɧɟɪɢɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɭɪɨɛɨɱɿɞɧɿɡɝɨɞɢɧɢ
Чистий прибуток (збиток)
(1469)
416
ɞɨ
 ɝɨɞɢɧɢ
ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ
 Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
Ʉɪɢɜɨ
Середньорічна
кількість
акцій (шт.)
7250ɨɛɥɚɫɬɶ
7250
ɪɿɡɶɤɢɣ
ɫ Ʉɨɥɨɦɿɣɰɟɜɟ
ɜ ɤɚɛɿɧɟɬɿ
ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ
ɉɪȺɌ
Кількістьɪɚɣɨɧ
власних
акцій, викуплених
протягом
- ©ɉȿ
ɊȿɊɈȻɇɂɄª
періоду (шт.) ɧɚ ɦɭ ɩɨɜɟɪɫɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɜ
ɤɿɦɧɚɬɿʋ
ɚɬɚɤɨɠɜɞɟɧɶɡɛɨɪɿɜɜɦɿɫɰɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɛɨɪɿɜɞɨɡɚɤɿɧɱɟɧ
Загальна сума
коштів, витрачених на викуп
ɧɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɉɨɫɚɞɨɜɨɸɨɫɨɛɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸɡɚɩɨɪɹɞɨɤ
власних акцій протягом періоду
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɽɝɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ɉȿɊȿ
Чисельність працівників на кінець періоду
49
49
ɊɈȻɇɂɄªɉɟɪɜɭɲɢɧɎȺ
(осіб)
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɪȺɌ©ɉȿɊȿɊɈȻɇɂɄªɎȺɉɟɪɜɭɲɢɧ
ɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɫLɞɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚɛɧɜLɞɪ ȺɤɰLɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ&ɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨ
ɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɡɪ
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɅLɬɨɜɱɟɧɤɨȺɧɞɪLɣɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ
ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪLɹ ɆɆ ɧɨɦɟɪ  ɜɢɞɚɧɢɣ Ʉɢʀɜɫɶɤɢɦ Ɇȼ Ɋȼ ɏɆɍ ɍɆȼɋ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɏɚɪɤLɜɫɶɤLɣ ɨɛɥɚɫɬL  ɪ  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɡ  ɪ
ȺɤɰLɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟɦɚɽ &ɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɨɛɭ   ɪɨɤɢ ,ɧɲL
ɩɨɫɚɞɢ ɹɤL ɨɛLɣɦɚɥɚ ɰɹ ɨɫɨɛɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɝɨɥɨɜɧɢɣ
Lɧɠɟɧɟɪ ɉɪȺɌ©ɏɥLɛɡɚɜɨɞɋɚɥɬLɜɫɶɤɢɣª ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɰɟɯɭɩɚɤɭɜɚɧɧɹ ɌɈȼ
©ȼɨɜɱɚɧɫɶɤɢɣ ɦ¶ɹɫɨɤɨɦɛLɧɚɬª  ɬɟɯɧLɱɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉɪȺɌ ©ɏɥɿɛɡɚɜɨɞ
ɋɚɥɬLɜɫɶɤɢɣª ɝɨɥɨɜɧɢɣLɧɠɟɧɟɪ ɉȺɌ©ɏɚɪɤLɜɫɶɤɢɣɯɥLɛɨɤɨɦɛLɧɚɬ©ɋɥɨɛɨ
ɠɚɧɫɶɤɢɣª  ɊLɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸ ɪɚɞɨɸ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɉɪɨɬɨɤɨɥ
ɡɚɫLɞɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɛɧɜLɞɪ 
ɉɿɞɩɢɫ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɅLɬɨɜɱɟɧɤɨȺɧɞɪLɣɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨ
ɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɽ ɳɨ ɧɟɫɟ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ

№58, 26 березня 2014 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Про чергові Загальні збори акціонерів

ПАТ «ВИЛКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛІВ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЛКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛІВ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14311583; місцезнаходження:
68355, Одеська область, Кілійський район, місто Вилкове, вулиця
Сонячна, будинок 12), далі по тексту – ПАТ «ВЗПВ»
повідомляє:
1.Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ВЗПВ» за результатами
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році, за рішенням
Наглядової ради (Протокол засідання № 1 від 25.02.2014), відбудуться
28 квітня 2014 року о 10.00 за адресою: 68355, Одеська область, Кілійський район, місто Вилкове, вулиця Сонячна, будинок 12, актовий
зал №1 в будинку на прохідной.
2. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 09 години 10 хвилин до 09
години 40 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів
- паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.
3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВЗПВ», буде складено станом на 24 годину 22 квітня 2014 року.
4.Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком
денним:
4.1 Обрання голови та секретаря зборів, голови та членів лічильної комісії
4.2 Звіт Голови Правління про результати діяльності Товариства за 2013 рік
та визначення планів діяльності Товариства на 2014 рік. 4.3.Затвердження висновків Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2013 рік. 4.4.Затвердження
річного фінансового звіту та Балансу Товариства за 2013рік. 4.5.Про порядок
розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
4.6 Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
4.7 Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження
умов договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх
винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання договорів з
членами Наглядової ради.
4.8 Про обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання
договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором).
4.9 Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії.
5. Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: 68355, Одеська область, Кілійський район, місто Вилкове, вулиця Сонячна, будинок 12, будинок прохідной, кабінет директора, у робочі
дні (понеділок – п’ятниця) з 9.00 до15.00 (перерва з 12.00 до 13.00), а в
день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – голова правління Жукова Людмила Алеріянівна, довідки
за телефоном: 04843 32848.
Акціонери в порядку та в терміни, встановлені чинним законодавством,
мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного та/або проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції, оформлені відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» подаються у письмовій формі за адресою: 68355, Одеська область, Кілійський
район, місто Вилкове, вулиця Сонячна, будинок 12, ПАТ «ВЗПВ».
6. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА за 2013 рік
тис. грн.
Найменування показника
Звітний Попередній
період
період
Усього активів
2636
2303
Основні засоби
1926
1939
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
40
37
Сумарна дебіторська заборгованість
670
327
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
0
Нерозподілений прибуток
-649
-651
Власний капітал
819
818
Статутний капітал
814
814
Довгострокові зобов’язання
7
11
Поточні зобов’язання
1810
1474
Чистий прибуток (збиток)
2
2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3255480
3255480
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)
13
22
7.Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВЗПВ» опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № __ (___) від ____________ року.
Голова правління
Жукова Л.А.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВАСІЩЕВО»

(код за ЄДРПОУ 00450097)
Місцезнаходження: 62495, Харківська обл., Харківський р-н, с. Васищеве, вул. Новопроектна, 1 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2014 р. о 15:00 год.
за адресою: 62495, Харківська обл., Харківський р-н, с. Васищеве,
вул. Новопроектна, 1 кімн. № 1
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 14:30 до 14:45 год
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
3. Обрання голови та секретаря зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку за
2013 рік.
9. Про вчинення значного правочину.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Період
Найменування показника
2012 рік
2013 рік
Усього активів
794,2
773,6
Основні засоби
535,1
521,5
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
56,0
49,2
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,2
0,1
Нерозподілений прибуток
3,1
Власний капітал
793,4
772,8
Статутний капітал
367,0
367,0
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
0,8
0,8
Чистий прибуток (збиток)
-49,9
-20,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)
366553
36655
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 23 квітня 2014 року, за три робочі дні
до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт. Васищево, вул. Новопроектна, 1, кімн.2 з
понеділка по п’ятницю
з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Шептура В.М.
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) 749-12-30
Наглядова рада ПрАТ «ВАСІЩЕВО»

Приватне акціонерне товариство «Харківське управління механізації № 11» (код за

ЄДРПОУ 01413974, місцезнаходження: 61030, м. Харків, вулиця Біологічна, 25,) повідомляє про зміни до порядку денного чергових загальних
зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2014 р. о 14:00 год (повідом
лення про скликання зборів опубліковане в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» № 44 від
05.03.2014 р.)
До порядку денного додатково внесено питання:
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
Тел. для довідок: (057) 733-21-90.
Наглядова рада ПрАТ «Харківське управління механізації №11»
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№58, 26 березня 2014 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИДНІПРОВСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- СТВО «ПРИДНІПРОВСЬКА ФОНДОВА
ня, міжміський код та телефон
БІРЖА»,
емітента
код за ЄДРПОУ 25535920, 49027,
м.Дніпропетровськ, вул.Дзержинського, буд.33-В, тел.(0562)361-360,
(0562)361-351
2. Дата розкриття повного тексту 24 березня 2014 року
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
pse.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код
Т ОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
за ЄДРПОУ аудиторської
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДНIПРОВСЬКА
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної АУДИТОРСЬКА ГРУПА»,
особи - підприємця), якою
код за ЄДРПОУ 33612773
проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні збори Перелiк питань, що розглядалися на
(розділ заповнюється у випадку, рiчних загальних зборах, що вiдбулися
якщо емітент - акціонерне
27 березня 2013року:
товариство).* Зазначається
1.Обрання робочих органiв та
інформація про проведення або затвердження регламенту роботи
непроведення загальних чергових загальних зборiв акцiонерiв ПФБ.
та позачергових зборів та у разі їх 2.Звiт Наглядової (Бiржової ) Ради
непроведення вказуються
ПФБ про дiяльнiсть у 2012 роцi та
причини, також зазначається
прийняття рiшення за наслiдками
перелік питань, що розглядалися розгляду звiту Бiржової Ради.
на загальних зборах, особи, що
3.Звiт генерального директора ПФБ
подавали пропозиції до переліку про пiдсумки фiнансово-господарської
питань порядку денного, у разі
дiяльностi у 2012 роцi та прийняття
проведення позачергових зборів рiшення за наслiдками розгляду звiту
зазначається особа, що ініціюва- генерального директора.
ла проведення загальних зборів, 4.Звiт Ревiзора ПФБ про роботу у 2012
результати розгляду питань
роцi та прийняття рiшення за
порядку денного. У разі якщо
наслiдками розгляду звiту про
загальні збори не відбулися,
результати перевiрки фiнансововказуються причини
господарської дiяльностi ПФБ у 2012
роцi .
5.Розподiл прибутку ПФБ за 2012 рiк.
6.Затвердження рiчного звiту та
балансу ПФБ станом на 31 грудня
2012 року.
7.Про змiну мiсцезнаходження
товариства.

8.Внесення змiн до Статуту ПФБ
(викладення у новiй редакцiї) .
9.Про внесення змiн до Статуту
Дочiрнього пiдприємства
«Приднiпровськi фонди» Приватного
акцiонерного товариства
«Приднiпровська фондова бiржа»
(викладення у новiй редакцiї)
10.Про погодження значних
правочинiв.
Черговi Збори призначенi рiшенням
Бiржової ради (Протокол №90 вiд
27.12.2012р.), пропозицiй щодо змiн
до перелiку питань до порядку
денного не подавалися. По всiм
питанням порядку денного рiшення
прийнятi згiдно до запропонованих
проектiв рiшень. Позачергові збори не
скликалися.
6. Інформація про дивіденди. Товариство є приватним акціонерним
товариством, яке не здійснювали публічного (відкритого) розміщення
цінних паперів, тому інформація не заповнюється.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
18963
26389
Основні засоби (за залишковою вартістю)
313
55
Довгострокові фінансові інвестиції
18282
26010
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
10
10
Грошові кошти та їх еквіваленти
363
318
Власний капітал
18888
26362
Статутний капітал
17000
17000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
468
201
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
75
27
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
----(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
----просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
34000
34000
Цінні папери власних
загальна номінальна
----випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
----протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
----цінних паперів власних випусків протягом періоду
Генеральний директор 	Білий Б.П.

Публічне акціонерне товариство “Запорізький завод надпотужних трансформаторів”
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 Публічне акціонерне товариство
"Запорізький завод надпотужних
трансформаторів"
2. Код за ЄДРПОУ
13604509
3. Місцезнаходження
69124, м. Запоріжжя, Випробувачів, 2
4. Міжміський код, телефон та
(061) 701 93 93 (061) 701 93 92
факс
5. Електронна поштова адреса
office@zst.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.zst.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій
II. Текст повідомлення
24.03.2014 ПАТ «СУПЕР» (надалi - Товариство) отримало вiд
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ПАТ «НДУ» зведений облiковий реєстр власникiв iменних цiнних
паперiв, внаслiдок чого Товариству стало вiдомо про змiну власникiв
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме:
- пакет акцiй компанiї ЗАДАНО ЛIМIТЕД, що розташована за адресою:
Республiка Кiпр, м. Нiкосiя, Пiндару, 27, Альфа Бiзнес Центр, 2-й поверх,
1060, який складав 13678176 штук акцiй (11,0952 % статутного капiталу
Товариства), зменшився та становить 12993686 штук акцiй, що складає
10,5399 % статутного капiталу Товариства;
- пакет акцiй юридичної особи Публiчне акцiонерне товариство
«Запорiжтрансформатор», що розташована за адресою: Україна,
м. Запорiжжя, Днiпропетровське шосе, буд. 3, який складав 75187175 штук
акцiй (60.9890 % статутного капiталу Товариства), збiльшився та становить
75871665 штук акцiй, що складає 61.5442 % статутного капiталу Товариства.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Гостiщев О.В.
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
25.03.2014
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР «IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента
«НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР
«IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ»
2. Код за ЄДРПОУ
24560488
3. Місцезнаходження
39600, Кременчук,
вул.60 років Жовтня, 4
4. Міжміський код, телефон та (05366)2-13-26 (0536)79-61-30
факс
5. Електронна поштова адреса buhgalter@is.pl.ua
6. Адреса сторінки в мережі
htpp://www.is.pl.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР «IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ», які відбулися 21.03.2014р., прийнято наступні рішення по зміні складу посадових осіб
Товариства:
Обрати Будко Олександра Олександровича головою правління з 21 березня 2014 року на строк три роки згідно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 2009 р. по теперiшнiй час – голова правління ПрАТ НТЦ
«Iнформсистеми», член Наглядової ради ПАТ «Кредмаш». Непогашеної
(незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись
певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента
не володiє.
Обрати Оксака Олега Iвановича членом правлiння з 21 березня 2014
року на строк три роки згiдно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З
2009 по 2011 р. -член правлiння ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми» - директор з
виробництва. З 2011 р. по теперiшнiй час – член правлiння ПрАТ НТЦ
«Iнформсистеми» - директор з виробництва та реалiзации. Непогашеної
(незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись
певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента
не володiє.
Обрати Райського Олександра Юхимовича членом правлiння з 21 березня 2014 року на строк три роки згiдно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 2009 р. по теперiшнiй час – член правлiння ПрАТ НТЦ
«Iнформсистеми» - директор з iнформацiйних технологiй. Непогашеної
(незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись
певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента
не володiє.
Обрати Кузьмiну Наталю Анатолiївну членом правлiння з 21 березня
2014 року на строк три роки згiдно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 2009р. по теперiшнiй час - член правлiння ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми»,

головний бухгалтер ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». Непогашеної (незнятої)
судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною
дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не
володiє.
Обрати Мiтюкову Олену Володимирiвну членом правлiння з 21 березня 2014 року на строк три роки згiдно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 2009р. по теперiшнiй час - член правлiння ПрАТ НТЦ
«Iнформсистеми», зам. директор з iнформацiйних технологiй – начальник вiддiлу корпоративних систем ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або
займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%,
акцiями емiтента не володiє.
Обрати Леснову Людмилу Вячеславiвну головою ревiзiйної комiсiї з
21 березня 2014 року на строк три роки згiдно з Статутом та на пiдставi
особистої заяви. З 2009р. по теперiшнiй час - голова ревiзiйної комiсiї, головний економiст ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». Непогашеної (незнятої)
судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною
дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не
володiє.
Обрати Бажинова Iвана Харитоновича членом ревiзiйної комiсiї з 21 березня 2014 року на строк три роки згiдно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 2009 по 2011рр. – член ревiзiйної комiсiї, начальник виробничотехнiчного вiддiлу ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». З 2011р. по теперiшнiй
час - член ревiзiйної комiсiї , зам. директора з виробництва та реалiзацiї
ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє.
Обрати Ляшенко Нiну Гур’ївну членом ревiзiйної комiсiї з 21 березня
2014 року на строк три роки згiдно з Статутом та на пiдставi особистої
заяви. З 2009 по 2011рр. – член ревiзiйної комiсiї ПрАТ НТЦ
«Iнформсистеми», член правлiння ПАТ «Кредмаш»- начальник плановоекономiчного вiддiлу ПАТ «Кредмаш». З 2011р. по теперiшнiй час - член
ревiзiйної комiсiї ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми»,секретар Наглядової
ради - начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ «Кредмаш». Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або
займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%,
акцiями емiтента не володiє.
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
Будко Олександр Олександрович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
24.03.2014
(дата)

ПрАТ «Будіндустрія» повідомляє, про внесення змін щодо
дати проведення річних загальних зборів товариства призначених на
28 березня 2014 р.
Нова дата проведення 25 квітня 2014 року.
У зв'язку зі зміною дати проведення річних загальних зборів внесено
зміни в питання «Про попереднє схвалення значних правочинів, за подан-

ням Наглядової ради Товариства, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними загальними зборами
(з 25.04.2013 р. по 24.04 2015 р.), якщо ринкова вартість майна або послуг,
що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства».
Генеральний директор
В.Г.Шинкевич

ПрАТ «Білоцерківелектроремонт» повідомляє
про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться
30 квітня 2014 року об 11 годині за адресою: 09107, Київська область,
м. Біла Церква, вул.Павліченко буд. 49, 3-й поверх, зала засідань. Реєстрація акціонерів з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.
Порядок денний:
1. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік.
2. Звіт Наглядової Ради.
3. Звіт Ревізора за 2013 рік, затвердження висновків ревізора.
4. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності
у 2013 році.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання Ревізора Товариства.
З документами та матеріалами з питань, включених до порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за місцем проведення зборів.
Для участі у загальних зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного Законодавства.

Основні показники фінансово-господарської
діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
за 2013 рік за 2012 рік
Усього активів
4291
4290
Основні засоби
1390
1390
Запаси
373
418
Сумарна дебіторська заборгованість
53
10
Власний капітал
4205
4209
Статутний капітал
75
75
Поточні зобов’язання
86
90
Чистий прибуток (збиток)
(10)
(9)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
300934
300934
Кількість власних акцій, викуплених протягом
–
–
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
–
–
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
30
30
Директор ПрАТ «Білоцерківелектроремонт»
В.О.Романюк
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕТАЛІСТ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів
Згідно до частини третьої статті 36 Закону України «Про акціонерні
товариства» повідомляємо про виправлення помилок та внесення
змін в пункт 6 основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ «ВКП «МЕТАЛІСТ» Повідомлення про проведення загальних зборів первинно надрукованого у «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 37(1790) від 24.02.2014 року. Повідомлення читати в новій редакції:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕТАЛІСТ»
(код за ЄДРПОУ: 02972606; далі – Товариство)
1. Повідомляє, про те що 07 квітня 2014 року о 09:00 годині відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 86117, Донецька область, м. Макіївка, вул. Антропова, 17, у приміщенні адмінбудівлі Товариства.
2. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 08год. 00хв. до 08год. 45хв.
за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Для
реєстрації акціонеру треба надати документ, що посвідчує особу (паспорт),
представнику акціонера – довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу (паспорт).
3. Дата складання переліку власників іменних цінних паперів, які мають
право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, - 01 квітня 2014 року.
4. Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
6. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства
за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов
цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.

11. Про внесення змін та доповнень в Положення про Наглядову раду
та викладення його у новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної
комісії Товариства.
13. Зміна ревізійної комісії на ревізора та обрання Ревізора Товариства.
Затвердження умов цивільно-правового або трудового договору (контракту), що укладатиметься із Ревізором і визначення особи, уповноваженої на
їх підписання від імені Товариства.
14. Прийняття рішення про вчинення (укладання) Товариством значних
правочинів, а також про попереднє схвалення значних правочинів.
15. Про вчинення (укладання) правочинів щодо відчуження майна Товариства та придбання земельних ділянок.
5. Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час
підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні за
місцезнаходженням Товариства: 86117, Донецька область, м. Макіївка,
вул. Антропова, 17, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення.
Акціонери можуть вносити пропозиції, щодо порядку денного Загальних
зборів акціонерів, не пізніше 17 березня 2014 року (включно) шляхом подання письмової пропозиції безпосередньо до Товариства за його місцезнаходженням: 86117, Донецька область, м. Макіївка, вул. Антропова, 17.
За інформацією звертатися за телефоном: (062) 343-58-70.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «ВКП
«МЕТАЛІСТ» (тис. грн.) з виправленими помилками
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
47914
51611
Основні засоби
15536
22100
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
13613
13395
Сумарна дебіторська заборгованість
16286
13969
Грошові кошти та їх еквіваленти
29
4
Нерозподілений прибуток
15009
14444
Власний капітал
19161
18596
Статутний капітал
182
182
Довгострокові зобов’язання
9000
5749
Поточні зобов’язання
19753
27266
Чистий прибуток (збиток)
565
486
Середньорічна кількість акцій (шт.)
364408
364408
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
120
120

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

Строк, протягом якого усі звільнені особи перебували на посаді: з
20.04.2011 р.
Рішення про призначення посадових осіб емітента прийнято 24.03.2014 р.
загальними зборами акціонерів. Призначення посадових осіб виконано на
підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2014 від 24.03.2014 р.
Посадова особа Козлов Роман Станіславович призначена на посаду
Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента
1,22%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор з фінансів ПрАТ «Русин» з 01.10.2009 р. по цей час, Голова Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 35 акцій.
Посадова особа Мірошник Олексій Миколайович призначена на посаду
Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента
0,35%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:
слюсар-ремонтник 5 розряду паливної апаратури ПрАТ «Русин» з
19.04.1999 р. до 03.06.2013 р., член Наглядової ради. Розмір пакета акцій
емітента, які належать цій особі: 10 акцій.
Посадова особа Щербань Петро Олексійович призначена на посаду
Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента
0,52%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: охоронник ПрАТ «Русин» з 20.06.2006 р. по цей час. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 15 акцій.
Усі призначені посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних
даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Строк, на який призначено усіх осіб: на 3 роки.
III. Підпис
Голова правління С.В. Козлов підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із
законодавством, 24.03.2014р.

1. Повне найменування емітента:

ТОВАРИСТВО «РУСИН»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ: 03767788
3. Місцезнаходження: 03134 м. Київ, вул. Миру, буд. 19-Е
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 408-64-33, (044) 408-64-33
5. Електронна поштова адреса: info@zaorysin.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.zaorysin.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про звільнення посадових осіб емітента прийнято 24.03.2014 р.
загальними зборами акціонерів. Звільнення посадових осіб виконано на
підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2014 від 24.03.2014 р.
Посадова особа Козлов Роман Станіславович яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 1,22%.
Посадова особа Мірошник Олексій Миколайович, яка займала посаду
Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 0,35%.
Посадова особа Ященко Олексій Васильович, яка займала посаду Член
Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента
1,19%.
Усі звільнені посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних
даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
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Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор
М. П.		
Є.О. Веретюк
				
24.03.2014 р.

№58, 26 березня 2014 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Львівметал»

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 25 квітня 2014 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна,
Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1, в приміщенні адмінкорпусу ПАТ «Львівметал»
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту роботи зборів.
4. Звіт виконуючого обов’язки Генерального директора про підсумки
діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності та стратегії розвитку
Товариства у 2014 році.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого
рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної
вартості.
Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься 25 квітня 2014 року за місцем проведення зборів з 10 год. 00 хв. та закінчиться 10 год. 50 хв. Для реєстрації акціонерам при собі мати документ, що
посвідчує особу, представникам – належним чином оформлене доручення.
З документами, що стосуються порядку денного загальних зборів,
можна ознайомитися в робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год. за адресою:
м.Львів, вул. Навроцького, 1 в приміщенні адмінкорпусу ПАТ «Львівметал».
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах
складається станом на 24 годину 21 квітня 2014 року.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
Усього активів
19393
23346
Основні засоби
18559
18647
Довгострокові фінансові інвестиції
2
2
Запаси
210
1507
Сумарна дебіторська заборгованість
614
2848
Грошові кошти та їх еквіваленти
8
42
Нерозподілений прибуток
14851
14286
Власний капітал
2
2
Забезпечення майбутніх витрат
127
125
Статутний капітал
2279
2279
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
2134
6654
Чистий прибуток (збиток)
565
(997)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
9117720
9117720
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
27
46
(осіб)
В.о.Генерального директора ПАТ «Львівметал»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
(багатоканальний):

(044) 5864394

Дяк І.Г.

Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО»

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться «25» квітня 2014 року о 12 год. 00 хв.
за місцезнаходженням Товариства:
83001, м. Донецьк, вул. Постишева , буд. 60, сьомий поверх. Кабінет № 1
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання робочих органів Загальних зборів – Голови, Секретаря
та Лічильної комісії;
2. Звіт Правління Товариства за 2013 рік;
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік;
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства;
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік;
7. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2013 рік;
8. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова
вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та
50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2013 рік, які можуть вчиняться товариством протягом
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
9. Попереднє надання згоди на здійснення угод, щодо яких є зацікавленість;
10. Відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членів Наглядової ради Товариства;
11. Про визначення нового чисельного складу Наглядової ради ПрАТ «СК
«ВУСО» та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства;
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради ПрАТ «СК
«ВУСО», та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів
(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
13. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом його викладення
в новій редакції.
14. Про затвердження Кодексу Корпоративного управління Товариства;
15. Прийняття рішення стосовно затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «ВУСО»;
16. Прийняття рішення стосовно затвердження нової редакції Положення про Правління ПрАТ «СК «ВУСО».
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 10.03.2013 р.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 10 00 год. до 12 00 год.
за місцем проведення Зборів. Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність оформлену належним чином.
Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів
не пізніше як за 30 днів до їх скликання в письмовому виді на ім’я в.о. Голови Правління Товариства.
Ознайомлення з документами, які пов’язані із порядком денним може
бут здійснено за 5 днів до початку Зборів за місцезнаходженням Товариства.
Довідки за телефоном: (062) 300 30 31
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
Усьго активів
416381,0
347725,5
Основні засоби
2874,1
2273,7
Довгострокові фінансові інвестиції
72482,6
72482,6
Запаси
295,8
297,1
Сумарна дебіторська заборгованість
16540,5
7572,1
Грошові кошти та їх еквіваленти
99725,8
92450,9
Нерозподілений прибуток
174654,5
133682,7
Власний капітал
292892,3
249280,3
Статутний капітал
60000,0
60000,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
17273,9
9461,6
Чистий прибуток (збиток)
40971,8
65192,6
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
423
374
в.о. Голови Правління ПрАТ «СК «ВУСО»

Шойхеденко О.В.
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№58, 26 березня 2014 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Компа-

товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на
2014 рік.
4. Звіт генерального директора Товариства, Наглядової ради, Ревізора
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства, Наглядової ради, Ревізора Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.
6. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної звітності за 2013 рік.
Затвердження звіту зовнішнього аудитора.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Про схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.
9. Про затвердження положення Товариства «Про комерційну таємницю».
10. Про викуп Товариством власних акцій.
Всі акціонери ПАТ «Компанія «ЕЛЬБА» мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного за адресою: 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди 7 літ. Б у робочі дні з
9.00 до 18.00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – Марченко Дмитро Вікторович.

ЗАТ «ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ» !

11. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію.
12. Визначення способу персонального повідомлення власників іменних цінних паперів про прийняте рішення про дематеріалізацію.
13. Обрання депозитарію та затвердження умов договору з ним.
14. Обрання зберігача та затвердження умов договору з ним.
15. Визначення дати припинення операцій в системі реєстру та дати
припинення ведення реєстру. Прийняття рішення про розірвання договору
з реєстратором товариства.
16. Визначення порядку вилучення сертифікатів у акціонерів.
17. Визначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру.
Основні показники
фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. Грн.)
Найменування показника
період
2013р.
2012р.
Усього активів
3851,5
3826,5
Основні засоби
1354,3
1334,2
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
0,6
0,6
Сумарна дебіторська заборгованість
92,5
179,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
2401,1
2310,6
Нерозподілений прибуток
2899,8
2857,4
Власний капітал
3805,0
3762,6
Статутний капітал
890,8
890,8
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
46,5
63,9
Чистий прибуток (збиток)
42,4
59,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)
8908180
8908180
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
15
13
(осіб)

Повідомляємо, що 29 квітня 2014 року у приміщенні ПАТ

нія «ЕЛЬБА»» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди 7 літ. Б,
відбудуться Загальні збори акціонерів Банку.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів проходитиме 29.04.2013
у приміщенні ПАТ Компанія «ЕЛЬБА»за адресою: 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди 7 літ. Б 1. Реєстрація акціонерів починається о 11 год. 00 хв і закінчиться о 11.45. Початок Загальних зборів акціонерів об 12.00.
Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати
паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлене
доручення на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 25.04.2014 року.
Порядок денний Зага льних зборів акціонерів:
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії і затвердження її складу.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
Закрите акціонерне товариство «Полтавакультторг» повідомляє про
проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2014 року о 10-00 год. Місце проведення загальних зборів: м. Полтава,
вул. Половки,72, офіс ЗАТ «Полтавакультторг». Реєстрація акціонерів
для участі у загальних зборах проводиться 29 квітня 2014 р. з 9-40 год. до
9-55 год. за місцем проведення зборів. Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим
представникам акціонерів, крім того – довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня 2014р.
Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. Визначення кількісного складу лічильної комісії та обрання її членів. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів правління, ревізійної
комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за
2013 р.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2013р. та балансу товариства станом на 31.12.2013р. Затвердження порядку розподілу прибутку
(покриття збитків) Товариства за підсумками 2013р.
4. Приведення діяльності ЗАТ «Полтавакультторг» у відповідність до
норм Закону України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу
товариства; про заміну найменування товариства).
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в
новій редакції в зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження Статуту в новій редакції. Обрання уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту від імені Товариства та здійснення
необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.
6. Затвердження положень Товариства про: Загальні збори, Виконавчий
орган, Наглядову раду та Ревізійну комісію (Ревізора).
7. Припинення повноважень членів Правління.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується
на підписання вищевказаних договорів від імені товариства з членами Наглядової ради.
10. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними. Обрання особи, яка
уповноважується на підписання вищевказаних договорів від імені товариства з членами Ревізійної комісії (Ревізором).

Повне найменування емітента: Публічне

акціонерне товариство «САЛИВОНКIВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»; Код за ЄДРПОУ емітента: 00372517;

Місцезнаходження: 08662 смт. Гребiнки вул. Бiлоцеркiвська, буд. 1;
Міжміський код, телефон та факс емітента: (04571)7-10-06,7-21-68;
Електронна поштова адреса: salivonki@emzvit.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: http://00372517.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових
осiб емітента.
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Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 09-00 до 12-00 за місцезнаходженням товариства:
36034, Україна, м.Полтава, вул. Половки,72, офіс ЗАТ «Полтавакультторг».
Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з документами є заступник голови правління Кулик Л.В.
Довідки за тел.: (0532) 66-84-44;
Правління ЗАТ «Полтавакультторг».

Головний бухгалтер Антоненко Оксана Архипiвна (паспорт: СК
624080 виданий Бiлоцерковського МВМ2 ГУ МВС України в
Київськiй обл. 01.08.1997) призначена 24.03.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - безстроково, iншi
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер ПАТ НВФ «Ферокерам». Рiшення прийнято вiдповiдно до наказу виконавчого директора товариства №7-к вiд 24.03.2014 р.
Виконавчий директор Рябчун Павло Миколайович, підтверджує
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
несе відповідальність згідно з законодавством.

№58, 26 березня 2014 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Наглядова рада Публічного

акціонерного
товариства «Херсонський докобудівний завод «ПАЛЛАДА», ідентифікаційний код -

34457880, яке знаходиться за адресою: 73000, місто Херсон, вул. Червонофлотська, 126, (надалі Товариство) повідомляє про проведення
річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).
Дата та час проведення Зборів: 28 квітня 2014 року о 14 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: 73019, Україна, м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1, актова зала ХДЗ «Палада»
Час початку реєстрації учасників Зборів: 28 квітня 2014 року о
12 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 28 квітня 2014 року о
13 год. 45 хв.
Дата та час відкриття Зборів: 28 квітня 2014 року о 14 год. 00 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: 73019, Україна, м. Херсон,
вул. Карантинний острів, 1, актова зала ХДЗ «Палада»
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
Зборах: 22 квітня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Про відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради
Товариства.
7. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
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).
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 73019, Україна, м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1 (юридичний
відділ) у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Генеральний директор Албот Юрій Георгійович, телефони для довідок
: (552) -41-23-37.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис, грн.)
Найменування показника
період
Звітний
Попередній
2013
2012 рік
рік
Усього активів
625
688
Основні засоби
11
Сумарна дебіторська заборгованість
9
27
Грошові кошти та їх еквіваленти
600
661
Нерозподілений прибуток
164
223
Власний капітал
617
676
Статутний капітал
453
453
Поточні зобов’язання
7
7
Чистий прибуток (збиток)
(58)
Чисельність працівників на кінець періоду
3
1
(осіб)
Наглядова рада ПАТ «Херсонського докобудівного заводу «Паллада»
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІФК»,
повідомляє про тимчасову зміну місцезнаходження, строком до шести місяців, у зв’язку з проведенням у приміщені технічних робіт.
Адреса тимчасового місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52-Б.
Графік роботи: пн-пт - з 9:00 до 18:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00,
сб, нд – вихідні.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКВАТОР»

Повне найменування
та місцезнаходження
товариства
Дата, час та місце
проведення загальних
зборів
Час початку та час
закінчення реєстрації
акціонерів для участі у
загальних зборах
Дата складення
переліку акціонерів, які
мають право на участь
у загальних зборах
Перелік питань, що
виносяться на
голосування

Публічне акціонерне товариство «Екватор»,
82000, Україна, Львівська обл., Старосамбірський
р-н, м. Старий Самбір, вул. Л. Галицького, 42
29 квітня 2014 року, 10:00, Україна, Львівська
обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір,
вул. Л. Галицького, 42, адміністративний корпус
Початок реєстрації акціонерів о 9:00
Закінчення реєстрації акціонерів о 9:45
23 квітня 2014 року

1. Про обрання головуючого та секретаря
загальних зборів ПАТ «Екватор».
2. Про обрання лічильної комісії загальних
зборів ПАТ «Екватор».
3. Затвердження форми і тексту бюлетеня для
голосування на річних загальних зборах.
4. Про затвердження порядку ведення
(регламенту)
5. Звіт директора про результати фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік.
6. Звіт Наглядової ради товариства про роботу
за звітний період.
7. Затвердження звіту та висновки Ревізійної
комісії товариства за звітний період.
8. Затвердження річного звіту та балансу
товариства за 2013 рік.
9. Розподіл прибутку товариства (визначення
порядку покриття збитків) товариства за
підсумками роботи у 2013 році, встановлення
порядку виплати дивідендів.
10. Затвердження планового нормативу
відрахування з чистого прибутку товариства до
фонду виплати дивідендів за результатами
діяльності товариства у 2013 році.
11. Визначення основних напрямків діяльності
товариства на 2014 рік.
12. Затвердження фінансового плану ПАТ «Екватор» на 2014 рік.
Порядок ознайомлення З матеріалами пов’язаними з порядком денним
акціонерів з матеріала- загальних зборів, акціонери або/та їх представми, з якими вони
ники можуть ознайомитися в робочі дні з 9:30
можуть ознайомитись до 12:00 за адресою: 82000, м. Старий Самбір,
під час підготовки до
вул. Л.Галицького,42, Львівська область.
загальних зборів
Довідки за тел./факс. (03238)21-2-40. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення
акціонерів з матеріалами є директор товариства Матківський Степан Васильович.
Основні показники фінансово — господарської діяльності
Найменування показників
Звітний період Звітний період
2013р. (тис. грн.) 2012р. (тис. грн.)
Усього активів
9765
10384
Основні засоби
4880
5125
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1960
2390
Сумарна дебіторська заборгованість
2590
2636
Грошові кошти та їх еквіваленти
7
42
Нерозподілений прибуток
-2923
927
Власний капітал
2888
4189
Статутний капітал
5792
5097
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
6877
6195
Чистий прибуток (збиток)
-1301
-1103
Середньорічна кількість акцій (шт.)
23168548
23168548
Кількість власних акцій, викуплених
0
0
протягом періоду (шт.)
Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), для
представників акціонерів - документ, що посвідчує особу (відповідно до
чинного законодавства) та належним чином оформлену довіреність.
.
Голова комісії з питань перетворення 	Бабець Р.Ф.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Черкаська мiська рада
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Секретар мiської ради
Бiлоусов В.Ф.
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
М.П.
25.03.2014
(дата)
Річна інформація емітента облігацій місцевих позик
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Черкаська мiська рада
2. Код за ЄДРПОУ
25212542
3. Місцезнаходження
Черкаська , Черкаський, 18002, м.Черкаси, Байди Вишневецького,36
4. Міжміський код, телефон та факс
0472453188 0472360170
5. Електронна поштова адреса
info@rada.cherkassy.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
25.03.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована
у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку" №58
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
rada.cherkassy.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

26.03.2014
(дата)

25.03.2014
(дата)

III. Інформація щодо облігацій місцевих позик
1. Інформація щодо всіх випусків облігацій місцевих позик (дата реєстрації випуску, номер свідоцтва про реєстрацію випуску, термін обігу облігацій місцевих позик).
20110809
04/1-I-2011
60міс.
2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення
облігацій місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій місцевих позик).
Облiгацiї випущено з метою залучення коштiв до бюджету розвитку
мiста Черкаси для проведення реконструкцiї мiських дорiг.
3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик та сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик.
60000шт. 60000000грн.

Шановний акціонер! Правління

ління.»

ПрАТ «Кар'єроуправ

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2014 року о 12.00 год. за місцезнаходженням Товариства за
адресою: 79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 93 (в будинку адміністрації ПрАТ «Кар'єроуправління.»). Реєстрація учасників зборів з 11.00 год. до
11.45 год.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів і затвердження
регламенту зборів акціонерів.
2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Спостережної (наглядової) Ради Товариства за 2013 рік та прий
няття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку/покриття збитків товариства за 2013 рік.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства(тис.грн.)
Найменування показника
Звітній період Попередній
період
Усього активів
8372
8430
Основні засоби
3595
3530
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
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4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення
облігацій місцевих позик.
Протягом 2013 року профiнансовано 1480,402 тис. грн. на реконструкцiю
дорiг та будiвництво зливової каналiзацiї, з них: на реконструкцiю iз застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса вiд бульв.
Шевченка до вул. Бидгощської - 774,909 тис. грн., на реконструкцiю iз застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Iльїна вiд вул. Котовського до вул. Енгельса - 523,771 тис. грн., на будiвництво зливової
каналiзацiї по вул. Козацькiй - 181,722 тис. грн.
5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення облігацій
місцевих позик.
Погашення облiгацiй буде здiйснюватись у нацiональнiй валютi Українигривнi.
6. Інформація щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація
щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах.
На внутрiшньому ринку торгiвля облiгацiями Черкаської мiської ради
здiйснюється на ПАТ «Фондова бiржа ПФТС».
Облiгацiї внутрiшньої мiсцевої позики Черкаської мiської ради не обертаються на зовнiшнiх ринках.
Облiгацiї внутрiшньої мiсцевої позики Черкаської мiської ради серiї «В»
(ISIN UA4000126155) включенi до бiржового списку ПАТ «Фондова бiржа
ПФТС» (25.08.2011 допущенi до торгiв без включення до бiржового реєстру, 29.09.2011 включенi до Котирувального списку 2-го рiвня лiстингу,
код - OCHERB)
Факти делiстингу вiдсутнi.
7. Проценти та сума доходу, що виплачені за облігаціями місцевих позик.
8376000грн.
8. Проценти та сума доходу, що не виплачені за облігаціями місцевих
позик.
0грн.
9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми коштів,
яка буде направлена на погашення облігацій місцевих позик.
0грн.
10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик.
0грн.
11. Кількість непогашених облігацій та сума, на яку не погашено облігації місцевих позик.
60000шт. 60000000грн.
12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором
фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за
наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.
За нацiональною рейтинговою шкалою кредитнi рейтинги м. Черкаси та
боргових зобов'язань Черкаської мiської ради пiдтвердженоТОВ «Українське кредитно-рейтингове агенство» на рiвнi ua BBB, прогноз
«стабiльний».

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)

104
3413
326
4814
7673
1579
0
699
(0.16722)
789369
0

74
3671
32
4947
7806
1579
0
624
(0.61948)
789369
0

0

0

24

29

Для ознайомлення з документами, пов’язаними із порядком денним,
звертайтеся за місцезнаходженням Товариства або за тел.292-07-99. Внесення пропозицій щодо змін і доповнень до проекту порядку денного зборів
подається в письмовій формі не пізніше, як за 20 днів до дати проведення
зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів - 24 квітня 2014 року.
Довідки за тел.: (032)292-07-90, 292-07-99
Голова правління
Я.В.Бурка
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Український науково-практичний центр народної та
нетрадиційної медицини» (місцезнаходження згідно установ-

чих документів: 10005 м. Житомир, вул. Черняховського, 147 в) повідомляє
про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені
на 25 квітня 2014 року з початком о 10-00 за місцезнаходженням товариства: 10005 м. Житомир, вул. Черняховського, 147 в, актовий зал, 4-й поверх. Реєстрація учасників зборів з 09-00 до 09-30 години 25.04.2014 року за
місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24-00 годину 18.04.2014 р.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання робочих органів загальних зборів, лічильної комісії та затвердження процедурних питань.
2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за
2013 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства,
обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
8. Інші питання.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство «Ніжинський механічний завод» (код за ЄДРПОУ: 14312565

місцезнаходження: Чернігівська обл.., м. Ніжин, вул.. Б. Хмельницького, 37)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2014 року о 15-00 годині за адресою: Чернігівська обл.., м. Ніжин, вул.. Б. Хмельницького, 37, актовий зал.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 14-00 по
14- 55 години.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – 23 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Обрання секретаря та членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
4. Затвердження рішення Наглядової ради про відмову від додаткової
емісії акцій, рішення про яку було прийнято на загальних зборах акціонерів
від 20 січня 2014 року.
5. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2013рік
та основні напрямки діяльності ПАТ на 2014 рік.
6. Звіт ревізійної комісії та затвердження річного звіту і балансу за
2013рік.
7. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
Реєстрація акціонерів з 14.00 до 14.45 за місцем проведення зборів.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерів при собі необхідно мати
паспорт або документ, що посвідчує особу, сертифікат акцій, довіреність

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
Чисельність працівників на кінець періоду

Звітний Попередній
період,
період,
2013 рік
2012 рік
1115.1

901.8

58.2
37.2
350.9
743.0

95.2
1228.5
832.1
610.3

22.0

22.0

0.9
(197.2)
400

0.2
134.1
400

33

33

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитися за місцезнаходженням товариства: 10005 м. Житомир, вул. Черняховського, 147 в кабінеті бухгалтерії
у робочі дні з 10-00 до 14-00 години та в день проведення загальних зборів
акціонерів у місці їх проведення. Відповідальна особа – головний бухгалтер
Омецинська Валентина Іванівна. Для участі у зборах при собі мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), представникам акціонерів –
паспорт та доручення, оформлене згідно вимог чинного законодавства.
Тел. (0412) 24-45-41.

(для представників акціонерів).
З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись
за місцезнаходженням товариства: 16600, Чернігівська область, м. Ніжин.
вул. Б.Хмельницького, 37.
Довідки за телефоном (04631) 2-23-47, 5-19-16.
Основні показники фінансово-господарьскої діяльнрсті підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Звітний Попереперіод
дній
2013
період
2012
Усього активів
34817
37422
Основні засоби
26392
27973
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
5024
6793
Сумарна дебіторська забогованість
3360
1790
Грошові кошти та їх еквіваленти
16
884
Нерозподілений прибуток
-3483
2007
Власний капітал
12247
17737
Статутний капітал
15736
15736
Довгострокові зобов’язання
17432
5497
Поточні зобов’язання
5138
14208
Чистий прибуток (збиток)
-5375
-5351
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2746982 2746982
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
195
247

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394

Публічне акціонерне товариство «Коростенський хлібозавод» (Код за ЄДРПОУ
00377791), місцезнаходження: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шолом-Алейхема, буд.62, повідомляє про внесення
змін до оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, яке було опубліковане в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 56
від 24 березня 2014 року, а саме, перелік питань, що виносять-

ся на голосування, доповнено наступними питаннями порядку
денного:
8. Прийняття рішення щодо отримання кредиту (кредитів).
9. Прийняття рішення щодо передачі майна в забезпечення за
кредитними зобов'язаннями.
10. Прийняття рішення щодо передачі права підпису кредитного договору, договору забезпечення та інших необхідних документів пов'язаних з оформлення кредиту (кредитів).
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ШановнИй акціонер

АСК «Укррічфлот»!

Публічне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 00017733, місцезнаходження 04071, м. Київ,
вул. Електриків, буд. 8) (далі - Компанія) повідомляє, що річні (чергові)
загальні збори акціонерів Компанії відбудуться 28 квітня 2014 року о
13:00 за адресою (місце проведення): 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 26, (кінотеатр «Жовтень», зал «Гегемон»).
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової
ради Компанії, виконавчого органу Компанії, звіту ревізійної комісії Компанії. Про затвердження висновку ревізійної комісії.
3. Про схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених або укладених виконавчим органом Компанії та Наглядовою радою Компанії.
4. Про затвердження річного звіту Компанії за 2013 рік.
5. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2013 рік та про виплату дивідендів.
6. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
7. Про внесення змін та доповнень до статуту Компанії. Про затвердження статуту Компанії у новій редакції, надання повноважень на підписання статуту Компанії у новій редакції.
8. Про обрання членів наглядової ради.
9. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на
підписання цивільно-правових або трудових договорів з головою та членами наглядової ради.
10. Про обрання голови наглядової ради.
Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбуватиметься 28 квітня 2014 року з 11:00 до 12:20 за місцем проведення річних
(чергових) загальних зборів акціонерів. Для участі у 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, оформленого в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня 2014 року (24 година). Перелік складається
за даними депозитарних установ без участі акціонерів.
Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів, у порядку передбаченому статутом Компанії, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ,
вул. Електриків, буд. 8 (кім. 1) та за адресою м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 (літера В), кім. 101. (Відповідальна особа – керівник групи
по роботі з акціонерами Загородько Людмила Володимирівна,
тел. (044) 492-70-99 ).
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)*
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
637 443
844 278
Основні засоби
463 288
491 172
Довгострокові фінансові інвестиції
1 880
8 603
Запаси
36 709
125 907
Сумарна дебіторська заборгова92 826
164 865
ність
Грошові кошти та їх еквіваленти
2 330
3 106
Нерозподілений прибуток
(29 015)
(4 640)
Власний капітал
448 991
473 366
Статутний капітал
475 531
475 531
Довгострокові зобов’язання
66 181
48 564
Поточні зобов’язання
122 271
322 348
Чистий прибуток (збиток)
(18 617)
(56 004)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
171 428 620
171 428 620
Кількість власних акцій, викупле0
0
них протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
2 015
2 245
періоду (осіб)
*Показники фінансово-господарської діяльності підприємства за
звітний період є попередніми.
З повагою,
Наглядова рада
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Шановний акціонер!

Закрите акціонерне товариство
«Болградтранс»

код за ЄДРПОУ 03115086, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 68702 Одеська обл., м. Болград, вул. Жовтнева, 81 повідомляє
про проведення загальних зборів акціонерів, які призначені на 29 квітня
2014 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 23 квітня 2014 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 членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів
3.Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Розгляд звіту правління стосовно фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту правління.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) товариства за
2013 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. Відкликання та обрання членів правління товариства.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством у період з 29 квітня 2014 року до 29 квітня 2015 року
(включно), у тому числі кредитних договорів, договорів про надання гарантій, договорів забезпечення, інших договорів та визначення особи, що має
право підпису.
13. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2014 рік
– 2015 рік.
14. Прийняття рішення про формування резервного фонду товариства у
відповідності до вимог статті 19 Закону України « Про акціонерні товариства».
15. Прийняття рішення про розподіл прибутку ( збитків) за 2011 рік.
16. Прийняття рішення про списання транспортних засобів та майна,
яке підлягає списанню як неліквідне.
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..)
період
Найменування показника
2013 рік 2012 рік
Усього активів
1144
1229
Основні засоби
552
512
Довгострокові фінансові інвестиції
----Запаси
28
20
Сумарна дебіторська заборгованість
102
98
Грошові кошти та їх еквіваленти
143
396
Нерозподілений прибуток (збиток)
(482)
(502)
Власний капітал
263
243
Статутний капітал
109
109
Довгострокові зобов’язання
----Поточні зобов’язання
881
986
Чистий прибуток (збиток)
20
72
Середньорічна кількість акцій (шт.)
438180
438180
Кількість власних акцій, викуплених протягом
----періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
----власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
85
87
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня
2014 р. о 12 год. за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 17, 4-й поверх, малий зал засідань.
Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі у річних Загальних зборах акціонерів проводиться 29 квітня 2014 р. об 11 год. 00 хв. до
11 год. 50 хв. за адресою проведення зборів.
Право участі у річних Загальних зборах мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеному станом
на 24 годину 23 квітня 2014 р.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження звіту Генерального директора про підсумки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2013 р.
3. Затвердження звіту Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2013 р.
4. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за
2013 р.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 р.
6. Переобрання Генерального директора Товариства.
7. Переобрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться
з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.
10. Внесення змін до Положень та внутрішніх документів Товариства, що
регламентують діяльність Товариства: Про Загальні збори Товариства; Про
Наглядову Раду Товариства; Про Ревізійну комісію Товариства; Про Генерального директора Товариства шляхом затвердження Положень в новій редакції.
11. 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.
12. Затвердження Протоколів Наглядової ради Товариства за період з
квітня 2013 року по 28 квітня 2014 року.
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
Звітний Попередній
2013р.
2012р.
Усього активів
38696
34190
Основні засоби (за залишковою вартістю)
37799
33686
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
53
47
Сумарна дебіторська заборгованість
818
399
Грошові кошти та їх еквіваленти
26
58
Нерозподілений прибуток (збиток)
(6957)
(4115)
Власний капітал
34152
31207
Статутний капітал
1602
1602
Довгострокові зобов’язання
1515
Поточні зобов’язання
3029
2983
Чистий прибуток (збиток)
(2842)
(1362)
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 2014 року.
Дирекція ПАТ «Рівненський ЦУМ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

відкрите акціонерне товариство «Дмитрівський Агротехсервіс» (код за ЄДРПОУ: 00909070 місцезнахо-

дження: Чернігівська обл., Бахмацький р.-н., смт Дмитрівка вул.. Свердлова , 13
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2014 року о 11-00 годині за адресою: Чернігівська обл., Бахмацький р.-н., смт. Дмитрівка вул.. Свердлова , 13 , актовий зал.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 10-00 по
10-55 години.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – 23 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт правління про фінансово господарську діяльність ВАТ за 2013 рік
та основні напрямки діяльності ВАТ на 2014 рік.
4. Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Звіт наглядової ради за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку за 2013 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2014рік.
7. Про затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу
Товариства.
8. Про відчуження рухомого та не рухомого майна товариства.
Для участі в чергових загальних зборах акціонери повинні мати при собі
паспорт, представники акціонерів – доручення (згідно чинного законодавства) та паспорт.
З документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з

понеділка по п’ятницю, з 9-30 до 16-00, за адресою: Чернігівська обл., Бахмацький р.-н., смт. Дмитрівка вул.. Свердлова , 13 , актовий зал, а в день
проведення загальних зборів – у місці їх проведення.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є: Петлай Л. В.
Довідки за тел: (096) 2135955
Основні показники фінансово-господарьскої діяльнрсті підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Звітний Попереперіод
дній
2013
період
2012
Усього активів
17,6
24,8
Основні засоби
901,6
901,6
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
10,8
10,8
Сумарна дебіторська забогованість
4,3
11,4
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,4
0,5
Нерозподілений прибуток
-371,6
-357,2
Власний капітал
76,4
76,4
Статутний капітал
326,4
326,4
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
56,1
52,8
Чистий прибуток (збиток)
(14,4)
(28,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
305720
305720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
1
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ГАРАНТ-ЛАЙФ»

домляє про наступні зміни у складі власників акцій, яким належить
10 і більше відсотків голосуючих акцій (відповідно до зведеного
облікового реєстру власників цінних паперів вх. № 206 від
21.04.2014 р):
- розмір пакета акцій Товариства з додатковою відповідальністю
«Експрес Страхування», ідентифікаційний код 36086124, місцезнаходження 01004 м. Київ, вул.Червоноармійська,15/2 збільшився до
18015000 голосуючих акцій. Частка у статутному капіталі Товариства
збільшилася з 39.053 % до 63,8830 %
- розмір пакета акцій Публічного акціонерного товариства «ГарантАвто», ідентифікаційний код 16467237 місцезнаходження вул. 03113
м. Київ проспект Перемоги, 57, зменшився до 0 голосуючих акцій.
Частка у статутному капіталі Товариства зменшилася з 24.9% до 0 %
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Голова Правління ______________
Т.А. Щучьєва
М. П.

публічного акціонерного
товариства «Аграрник», місцезнаходження 40022

цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії.
Акціонери чи їх представники до дати проведення зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань
порядку денного за місцезнаходженням Товариства: м. Суми, вул. Троїцька, 26 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 в приміщенні прий
мальні Товариства, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з
документами є начальник економічного відділу товариства Толстих С.В.
Телефон для довідок: (0542) 77-59-54. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому
акцій, змісту пропозиції.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
2013 р.
2012 р.
Усього активів
3584
5837
Основні засоби (за залишковою
61
1914
вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
2
2
Запаси
40
48
Сумарна дебіторська заборгованість
273
427
Грошові кошти та їх еквіваленти
411
723
Власний капітал
540
1571
Статутний капітал
2750
2750
Нерозподілений прибуток ( непокритий
(2174)
(1143)
збиток)
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
198
4266
Чистий прибуток (збиток)
(1024)
(895)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1 375 000
1 375 000
Кількість власних акцій, викуплених
----протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів витрачених на
-----викуп власних акцій протягом періоду.
Чисельність працівників на кінець
166
178
періоду (осіб)

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-ЛАЙФ»

сяці 24 дні. Непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих
мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
2. Згідно наказу № 04/14-К від 24.03.2014 р. Голови Правління Товариства прийнято на посаду Головного бухгалтера Товариства Кацалову Людмилу Валентинівну з 24 березня 2014 року.
Кацалова Людмила Валентинівна протягом своєї діяльності обіймала наступні посади: головного бухгалтера ВАТ «СК Країна», Радника Голови
Правління з питань консультування та організації бухгалтерського та податкового обліку ПАТ «СК «Поінт», головного бухгалтера ПАТ «СК «Поінт», заступника начальника управління документального обліку ПАТ «УСК «ГарантАвто», головного бухгалтера ПАТ «УСК «Гарант-Авто».
Частка, якою Кацалова Л.В. володіє в статутному капіталі Товариств, 0%. Непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи
злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правління
______________
Т.А. Щучьєва
М. П.

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-ЛАЙФ»
2. Код за ЄДРПОУ: 31025837
3. Місцезнаходження: 01004 м. Київ, вул. Червоноармійська,15/2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445948702
5. Електронна поштова адреса: e.voynich@express-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.garant-life.ua/ua/
news/2014/03/25/27
7. Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ – ЛАЙФ» (надалі – Товариство) пові-

Наглядова рада

м. Суми, вул. Троїцька, 26. Повідомляє, що річні загальні збори акціонерів, відбудуться 28 квітня 2014 року о 14 годині за місцезнаходженням товариства в приміщенні приймальні голови правління. Реєстрація
учасників зборів буде проводитись 28 квітня 2014 р. за місцем проведення зборів. Початок реєстрації о 13-00, закінчення о 13-50. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 22 квітня 2014 р. Для участі в зборах акціонерам
необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.
Порядок денний зборів
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2013 р. Визначення основних напрямків діяльності на
2014 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства, порядок розподілу прибутку (покриття збитку) за 2013 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради,
правління та ревізійної комісії.
7. Прийняття рішення про конвертацію акцій Товариства на пред’явника
в іменні акції та затвердження протоколу рішення про конвертацію.
8. Затвердження змін до статуту Товариства пов’язаних із конвертацією.
9. Про обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.
11. Про обрання членів ревізійної комісії.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання

2. Код за ЄДРПОУ: 31025837
3. Місцезнаходження: 01004 м. Київ, вул. Червоноармійська,15/2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445948702
5. Електронна поштова адреса: e.voynich@express-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом
для
розкриття
інформації:
http:/www.garant-life.ua/ua/
news/2014/03/25/26
7. Повідомлення про зміну складу посадових осіб
1. Згідно наказу № 03/14-К від 21.03.2014 р. Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-ЛАЙФ» (надалі – Товариство) звільнено Сліжевську Наталію
Іванівну з посади Головного бухгалтера Товариства з 21 березня 2014 року
за угодою сторін згідно п. 1 ст. 36 КЗпП України на підставі поданої нею заяви. Частка, якою Сліжевська Н. І. володіє в статутному капіталі Товариства, - 0%. Сліжевська Наталія Іванівна перебувала на посаді 0 років 2 мі-

58

№58, 26 березня 2014 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів

Публічне акціонерне товариство «Бурякорадгосп «Шевченківський» (код 00386991) місцезнахо-

дження: 42335 Сумська область, Сумський район, с. Храпівщина,
вул. Шевченка 2.А повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2014 року о 10 годині за адресою: Сумська обл.,
Сумський р-н. с. Храпівщина, вул. Шевченка 2.А в залі засідань. Реєстрація учасників з 9.00 до 9.50 год. Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 18 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови , секретаря зборів та затвердження порядку проведення загальних зборів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ліквідаційної комісії
за 2013 рік.
4.Затвердження висновків зовнішнього аудитора.
5.Затвердження річного звіту за 2013 рік.
6.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік.
7.Затвердження правочинів, укладених в період з моменту попередніх
річних зборів.
8. Списання дебіторської заборгованості.
9. Прийняття рішення про зняття з балансу майна, яке не перебуває у
власності товариства.
10.Затвердження розподілу між акціонерами активів, що залишилися
після задоволення вимог кредиторів.
11.Затвердження порядку зняття з балансу активів, розподілених між
акціонерами.

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИ-ЛАДА» повідомляє, що річні загальні збори акНаглядова рада

ціонерів товариства відбудуться 29 квітня 2014 року о 15-тій годині за
місцезнаходженням товариства : м. Суми, вул. Черепіна, 19 в кабінеті
директора. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах відбудеться 29 квітня 2014 року з 14-00 до 14-50 в приміщенні
приймальної директора.
Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії Товариства.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення
за підсумками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку ( порядок покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності за 2013 рік.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. затвердження
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.
11. Надання згоди на вчинення значних правочинів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде

ПрАТ «Алекс-Юг»

Відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013р., в доповнення до
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «АлексЮг» (код ЄДРПОУ 30397293), опублікованого 13.03.2014р. в №49 (1802),
ПрАТ «Алекс-Юг» розкриває інформацію про основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства за 2013 рік (тис. грн):
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
29719
26194
Основні засоби
21446
22405
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
105
89

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
5729
7776
Основні засоби
1751
2390
Довгострокові фінансові інвестиції
9
13
Запаси
24
206
Сумарна дебіторська заборгованість
2807
2767
Грошові кошти та їх еквіваленти
212
140
Нерозподілений прибуток
1146
1157
Власний капітал
4519
4780
Статутний капітал
2898
2898
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
65
45
Чистий прибуток (збиток)
(11)
2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
11593012 11593012
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
0
4
З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 8.00 до 16.00 за адресою Сумська область, Сумський
район, с. Храпівщина, вул. Шевченка,2А. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами особа – голова ліквідаційної комісії
Ткаченко Б.Ф.Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт,
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право участі у зборах. Телефон для довідок (0542) 691884. Ліквідаційна комісія ПАТ
Голова ліквідаційної комісії
Б.Ф.Ткаченко
складено станом на 24 годину 23.04.2014 р. Учасникам зборів при собі необхідно мати паспорт, уповноваженим особам – паспорт та довіреність на
право участі у зборах засвідчену згідно з вимогами законодавства. Акціонери чи їх представники до дати проведення зборів можуть ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства в робочі дні з 08-00 до 16-00 в прий
мальній директора, а в день проведення зборів – також у місці проведення
зборів. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Демяненко Г.В. Пропозиції щодо питань, включених
до порядку денного зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням
ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Телефони для довідок: (0542) 32-43-50 та 32-47-78
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попере2013 р.
дній
2012 р.
Усього активів
7579
6629
Основні засоби (за залишковою вартістю)
6234
6133
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1062
312
Сумарна дебіторська заборгованість
239
139
Грошові кошти та їх еквіваленти
41
Нерозподілений прибуток (збиток)
(5164)
(4566)
Власний капітал
4686
5284
Статутний капітал
8825
8825
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
2893
1345
Чистий прибуток (збиток)
(598)
(1555)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3530
3530
Чисельність працівників на кінець періоду
13
71
(осіб)

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)
Директор ПрАТ «Алекс-Юг»

4596
3
6482
8438
13036
10201
(4372)
84380
-

118
4
8449
8438
13622
4123
(2405)
8438
-

-

-

77

77
О.О. Синяков
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Чотирбоцьке хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 00956721, місцезнаходження:

вул. Привокзальна, буд. 1, с. Чотирбоки, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., Україна, 30442) повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться 28 квітня 2014 р. о 14 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПАТ «Чотирбоцьке ХПП»,
вул. Привокзальна, буд. 1, с. Чотирбоки, Шепетівський р-н,
Хмельницька обл., Україна, 30442.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 13 год. 00 хв. по 13 год. 45 хв. в день проведення зборів за
адресою проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: 22 квітня 2014 р.
Перелік питань,
що виносяться на голосування:
1. Припинення повноважень членів лічильної комісії та обрання
нового складу лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової
ради, звіту виконавчого органу за 2013 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
6. Затвердження кількісного складу наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди
та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами наглядової ради.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення загальних зборів.
10. Затвердження кількісного складу ревізійної комісії.
11. Обрання членів ревізійної комісії.
12. Затвердження положення про ревізійну комісію.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Період
звітний попередній
Усього активів
3288
4367
Основні засоби
1451
1 219
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
259
231
Сумарна дебіторська заборгованість
1095
1 287
Грошові кошти та їх еквіваленти
474
1 554
Нерозподілений прибуток
1647
1 449
Власний капітал
2158
1 960
Статутний капітал
511
511
Довгострокові зобов’язання
93
0
Поточні зобов’язання
1037
2 261
Чистий прибуток (збиток)
198
2 136
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2042800 2042800
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
47
59
(осіб)
Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00, у
наступному місці: зал засідань №1 ПАТ «Чотирбоцьке ХПП»,
вул. Привокзальна, буд. 1, с. Чотирбоки, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., Україна, 30442. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час
підготовки до загальних зборів акціонерів – директор Маринич Микола Михайлович.
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Публічне акціонерне товариство «Рудьківське», код за ЄДРПОУ 31374853, (далі також «Товариство») повідо-

мляє про проведення річних загальних зборів акціонерів
Місцезнаходження Товариства: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, буд. 6.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 29 квітня 2014 року
о 13 год. 00 хв. за адресою: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький
район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, 6 (у приміщенні актового
залу контори).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: 29 квітня 2014 року з 12 год. 00 хв. до 12 год. 50 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 25 квітня 2014 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)
загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Рудьківське»:
1. Про обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Директора Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
звіту Ревізійної комісії та звіту Директора.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку за результатами фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2013 році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2013 рік.
9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових
договорів з членами Ревізійної комісії.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством в період до 29 квітня 2015 року, та визначення їх граничної
сукупної вартості.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, здійснюється за адресою: 17420, Чернігівська
обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, 6,
ПАТ «Рудьківське» (бухгалтерія) у період з 28 березня 2014 р. по 29 квітня
2014 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 17:00 год.
Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер подає на ім’я
Товариства письмову заяву. Відповідальна посадова особа Товариства з
питань ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер
Гребеник Наталія Миколаївна.
Для реєстрації для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно
з чинним законодавством.
Адреса для надання пропозицій: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, буд. 6, ПАТ «Рудьківське».
Телефон для довідок: 04632 2-56-77.
Наглядова рада ПАТ «Рудьківське»
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Звітний
Попереперіод
дній
2013
період
2012
Усього активів
29789
31784
Основні засоби
5497
6253
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
5577
570
Сумарна дебіторська заборгованість
15933
7474
Грошові кошти та їх еквіваленти
81
71
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
10293
9105
Власний капітал
19469
18280
Статутний капітал
3842
3842
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
10320
12872
Чистий прибуток (збиток)
1188
5675
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3842000
3842000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
36
43
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Наглядова рада публічного акціонерного
товариства «Шосткинське автотранспортне підприємство 15909» повідомляє, що

річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться 30 квітня
2014 року о 12-тій годині за місцезнаходженням товариства: 41100,
Сумська обл., м. Шостка, вул. Урицького, 36 в приміщенні актового
залу. Реєстрація учасників буде проходити з 11:00 до 11:45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно
надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог законодавства. Перелік акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом
на 24 годину 24 квітня 2014 року, у порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему.
Порядок денний зборів
(перелік питань винесених на голосування):
1. Обрання робочих органів зборів: голови і секретаря зборів, лічильної
комісії.
2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Звіт наглядової ради про роботу товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії про діяльність товариства в
2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства
за 2013 рік.
6. Порядок розподілу прибутків (погашення збитків) товариства за
2013 рік.
7. Про обрання членів наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових договорів з головою та членами наглядової ради.
9. Про обрання голови правління.
10. Про обрання членів правління.Ф
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових договорів з головою та членами правління.
12. Про обрання членів ревізійної комісії.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових договорів з головою та членами ревізійної комісії.
14. Затвердження основних напрямків роботи товариства у 2014 році.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів у робочі дні (крім суботи та неділі ) з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства в приймальній голови правління, а в день проведення зборів також в місці їх проведення. Посадова особа товариства,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами інспектор відділу кадрів Степаненко С.О. Телефон для довідок: (05449) 2-01-07
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
2013 р.
2012 р.
Усього активів
1325
1626
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1001
1294
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
14
27
Сумарна дебіторська заборгованість
310
300
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
850
1112
Статутний капітал
421,3
421,3
Інший додатковий капітал
1248
1248
Нерозподілений прибуток ( непокритий
(819)
(557)
збиток)
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
475
488
Чистий прибуток (збиток)
(819)
(557)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1 685 330
1 685 330
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду.
Чисельність працівників на кінець періоду
43
50
(осіб)

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство
«Вищий навчальний заклад
«Національна академія управління»

(код за ЄДРПОУ: 16476880, місцезнаходження: м. Київ, вул. Вінницька,
буд. 10) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2014 року о 12.00 год. у кабінеті президента за адресою: м. Київ, вул. Вінницька, буд. 10. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення
зборів. Телефон: (044) 246-24-44. Для реєстрації акціонерам (учасникам),
необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня
2014 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Ректора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
3. Звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
4. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за
2013 рік.
5. Затвердження розподілу прибутку (збитку) товариства за 2013 рік з
урахуванням вимог, передбачених законом.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Вінницька, буд. 10 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів –
також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення
акціонерів з документами визначений Виконавчий директор – Чередніченко Юрій Васильович. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів
приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
4642
4931
Основні засоби
1054
1291
Довгострокові фінансові інвестиції
90
90
Запаси
17
26
Сумарна дебіторська заборгованість
2593
2526
Грошові кошти та їх еквіваленти
732
846
Нерозподілений прибуток
2452
2646
Власний капітал
3133
3327
Статутний капітал
600
600
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
1509
1604
Чистий прибуток
121
1064
Середньорічна кількість акцій (шт.)
20
20
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
0
0
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
0
0
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
113
123
(осіб)
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законом Ректоор С.А. Єрохін

Зміни до Повідомлення про проведення чергових загальних зборів

Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ

30664834, місцезнаходження: вул. Петра Запорожця, 361, м. Біла Церква
Київської області, 09114): в повідомленні, що було надруковано в № 54(1807)
від 20.03.2014р., вилучити п. 10 порядку денного чергових загальних зборів
та замість нього додати п. 10 такого змісту: «Затвердження Загальними зборами акціонерів значних правочинів, у яких ринкова вартість майна, робіт
або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності».
Після 10 пункту доповнити п. 11 такого змісту: «Попереднє схвалення
Загальними зборами акціонерів значних правочинів та внесення змін до
них, які може вчиняти ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» протягом не більш як
одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також
внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку».
Відповідно нумерацію п. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 змінити на п. 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18.
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Приватне акціонерне товариство «Рівнеавтошляхбуд» (код ЄДРПОУ – 31435931, місцезнаходжен-

ня – 33000, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 446) повідомляє
про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться «28» квітня 2014 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 2014 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 2013 рік.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
7. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 2013 року.
8. Щодо укладення (продовження дії) контракту з керівником Товариства.
9. Про надання згоди на укладення Товариством договору майнової
поруки. Про уповноваження осіб на підписання на підписання договору
майнової поруки.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2013 рік (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попере(2013 рік)
дній
(2012 рік)
Усього активів
26121
25048,0
Основні засоби
7830
7409,0
Довгострокові фінансові інвестиції
102
102,0

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)

2133
14710
859
-4378

3619,0
12978,0
496,0
-4671,0

2382
5110
0
23739
293
5110
0

2089,0
5110,0
0
22959,0
294,0
5110
0

0

0

97

100

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загальних
зборів – 28.04.2014р. 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 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.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
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НОВИНИ
Фондовый рынок Украины в понедельник
сохранил оптимизм, ожидая заявлений
МВФ

Brent подорожала до $107,12 за баррель,
WTI торгуется около $100 за баррель

Украинский рынок акций в понедельник удерживал
восходящую динамику на фоне ожидания заявлений
от Международного валютного фонда: индекс
«Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,8% — до
1035,49 пункта, индекс ПФТС – на 0,64%, до
373,37 пункта.
Объем торгов на УБ составил 20,2 млн грн, на ПФТС
– 8,1 млн грн.
Больше всех среди индексных акций УБ подорожали
бумаги «Донбассэнерго» (+3,96%), «Укрнафты» (+2,29%)
и Укрсоцбанка (+1,93%).
Худшие результаты зафиксированы по бумагам «Азовстали» (-1,58%), Алчевского меткомбината (-0,81%) и
«Мотор Сичи» (-0,62%).
В «индексной корзине» ПФТС наиболее стремительно подорожали акции Ясиновского коксохимзавода – в 3,21 раза, до 0,764 грн за акцию. С ценными
бумагами заключено пять сделок на общую сумму
32,745 тыс. грн. Для сравнения, на УБ в этот день с
акциями Ясиновского КХЗ сделок не было. Последний
курс ценных бумаг, от 21 марта, зафиксирован на уровне 0,71 грн за акцию.
Больше всех в индексе ПФТС подешевели акции «Укртелекома» (-8,13%), «ДТЭК Днипроэнерго» (-5,11%) и
Енакиевского метзавода (-1,59%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в
понедельник упал на 2,17% — до 335,84 пункта при
объеме торгов 4,3 млн злотых (14,4 млн грн).
Почти все индексные акции завершили сессию в
«красной зоне». С отрицательной динамикой лидировали бумаги KDM Shipping (-7,34%), «Астарты» (-2,46%) и
«Кернела» (-2,08%).
Подорожали только акции «Весты» (+3,92%).

Нефть дорожает во вторник на опасениях разрастания кризиса в отношениях между Россией и Западом,
сообщает агентство Bloomberg.
Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской
бирже ICE Futures к 14:25 МСК выросли в цене на $0,31
(0,29%) — до $107,12 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,34 (0,34%) по сравнению с уровнем 24 марта
— до $99,94 за баррель.
«Группа семи» на заседании в Гааге приняла решение, что намеченный ранее в Сочи саммит G8 состоится в формате G7 в Брюсселе без участия России. Решение принято в связи с ситуацией вокруг Украины и
будет действовать до тех пор, пока российская сторона
не изменит свою политику в отношении Украины и
Крыма, говорится в совместном заявлении участников
заседания.
«Фоном для нефтяного рынка является сложная
геополитическая ситуация, главным образом, вокруг
Украины, и это оказывает поддержку ценам на нефть,
— отмечает глава отдела трейдинговых стратегий
Saxo Bank A/S Оле Хэнсен. — Последние новости в
основном вызывают опасения, что кризис в отношениях между Россией и Западом может усилиться Изменение показателей спроса и поставок нефти на
рынок, кажется, сейчас не оказывает влияния на его
динамику».
По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, запасы
нефти в США по итогам прошлой недели выросли на
2,5 млн баррелей — до 375,9 млн баррелей, максимума
с ноября.
Эти данные будут опубликованы Минэнерго США в
среду в 18:30 МСК.

Фондовые индексы Украины во вторник
утром легли в дрейф в ожидании новых
сигналов

Евро подешевел до $1,3830 перед
выступлением Драги, публикацией
статданных из Германии

Украинские фондовые индексы в начале торгов
во вторник демонстрируют вялую разнонаправленную динамику, участники, умерив активность,
следят за внешними событиями: индекс «Украинской
биржи» (УБ) к 11:00 кв вырос на 0,63% — до
1042,02 пункта, индекс ПФТС просел на 0,08% — до
373,08 пункта.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали
бумаги Укрсоцбанка (+5,38%), «Донбассэнерго» (+2,34%)
и Райффайзен Банка Аваль (+1,12%).
Дешевели только бумаги «Мотор Сичи» (-0,79%).
На ПФТС сделки прошли только с акциями Крюковского ВСЗ (-1,49%) и «Мотор Сичи» (0%).
По словам риск-менеджера инвесткомпании «Драгон
Капитал» Дмитрия Михайлусенко, влияние на торговую
динамику может оказать ожидаемый на этой неделе
большой блок статистики. Хотя во вторник торговая сессия на украинских фондовых площадках, вероятно, пройдет без резких движений котировок, прогнозирует
эксперт.
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Курс евро к доллару США снижается во вторник перед публикацией статданных о деловом доверии в
Германии и выступлением главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость евро на 9:21 МСК составила $1,3830 по
сравнению с $1,3839 на закрытие рынка в понедельник.
Курс доллара к иене поднялся до 102,33 иены против 102,24 иены по итогам предыдущих торгов, пара
евро/иена торгуется на уровне 141,53 иены по сравнению со 141,49 иены на закрытие североамериканской
сессии.
Во вторник в 11:45 МСК исследовательский институт IFO обнародует индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны. Ожидается, что
значение индекса снизилось в марте до 110,9 пункта с
111,3 пункта в феврале, что было максимумом с июля
2011 года.
Также во вторник М.Драги выступит с лекцией в Париже, которая начнется в 20:00 МСК. Ранее глава ЕЦБ за-
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явил, что экономика еврозоны постепенно восстанавливается в соответствии с базовым сценарием банка и
после снижения им базовой процентной ставки до исторического минимума в 0,25% годовых.
Кроме того, в 18:00 МСК министерство торговли США
обнародует данные о продажах новостроек за февраль.
Аналитики в среднем прогнозируют снижение продаж в
прошлом месяце на 4,9% — до 445 тыс. домов в годовом
выражении.

Инфляция в Великобритании в феврале
замедлилась до 1,7%, как и ожидалось

Потребительские цены в Великобритании выросли в
феврале 2014 года на 1,7% в годовом выражении — это
самые низкие темпы инфляции с октября 2009 года, свидетельствуют данные Национального статистического
управления (ONS) страны.
В январе инфляция в Великобритании составляла
1,9% и была впервые более чем за четыре года ниже
целевого уровня в 2%, таргетируемого Банком Англии.
Изменение февральской инфляции совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.
Потребительские цены в Великобритании повысились
в прошлом месяце на 0,5% относительно январе, когда
наблюдалось снижение на 0,6%.
Дальнейшее ослабление инфляционного давления,
вероятно, позволит председателю Банка Англии Марку
Карни удерживать процентные ставки на рекордно низком уровне дольше, чем предполагалось ранее, чтобы
экономика успела окончательно восстановиться. Банк
Англии ожидает, что в следующие три года инфляция будет близка к целевому уровню.
Подъем индекса CPI Core, не учитывающего цены на
продукты питания, алкоголь, табак и энергоносители, составил 1,7% в феврале по сравнению с приростом на
минимальные с июня 2009 года 1,6% в январе. Эксперты
не ожидали изменения показателя.
Цены на топливо и электроэнергию повысились в
феврале на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем,
на бытовые товары — на 3,9%, на одежду и обувь — на
4,3%. Продукты питания подорожали на 0,5%, а алкоголь подешевел на аналогичную величину.
Розничные цены (индекс RPI) выросли в феврале на
0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,7% в
годовом выражении. Рынок в среднем прогнозировал
увеличение первого показателя на 0,5% и подъем второго на 2,6%. Именно индекс RPI используется британскими работодателями при ведении переговоров о
зарплате.
ONS обращает внимание на то, что разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье
в RPI, а также разными весами авиатарифов, страхования и цен на бензин.
Во вторник также были обнародованы официальные
данные об изменении цен на жилье и цен производителей в Великобритании.
По данным ONS, жилье в Великобритании в среднем
подорожало в январе на 6,8% после декабрьского
подъема на 5,5%. Эксперты, опрошенные Bloomberg,
ожидали повышения на 6,6%.

Цены производителей Великобритании на сырьевые
и промежуточные товары (индекс PPI Input) снизились в
прошлом месяце на 0,4% к январю и на 5,7% по сравнению с февралем 2013 года. Консенсус-прогноз указывал
на повышение первого показателя на 0,3% и на уменьшение второго на 5,3%.
Цены производителей на готовую продукцию (индекс
PPI Output) не изменились в помесячном выражении и
на 0,5% в годовом, тогда как эксперты ожидали роста на
0,2% и 0,7% соответственно.

Индекс делового доверия IFO
в ФРГ упал в марте немного больше
ожиданий

Индекс доверия германских предпринимателей к
экономике страны упал в марте 2014 года впервые за
пять месяцев и составил 110,7 пункта по сравнению
со 111,3 пункта в феврале, которые были
максимальным значением индикатора с июля 2011
года, свидетельствуют данные исследовательского
института IFO.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения до 110,9 пункта.
Хотя Бундесбанк утверждает, что рост экономики
Германии, вероятно, «существенно усилился в первом квартале», прогнозы могут ухудшиться из-за растущей напряженности в отношениях с РФ и торможения в Китае, отмечают эксперты. Так, индикаторы
деловой
активности
в
сфере
услуг
и
перерабатывающей активности ФРГ были в марте
самыми низкими с декабря.
«Перспективы роста Германии в 2014 году могут ухудшиться, если экспорт в Россию и Восточную Европу продолжит стагнировать или если подтвердится замедление роста в Китае, — заявила экономист Intesa Sanpaolo
Аннамария Гримальди. — Однако, сравнивая показатели на конец 2013 года и на начало текущего года, можно
сказать, что на предстоящие месяцы сохраняются
позитивные сигналы».
Индекс ожиданий руководителей германских предприятий на ближайшее время, отслеживаемый IFO, опустился в этом месяце до 106,4 пункта со 108,3 пункта за
февраль, тогда как рынок ожидал его падения до
107,7 пункта.
Значение индикатора отношения к текущей ситуации
увеличилось в марте до максимальных с апреля
2012 года 115,2 пункта по сравнению со 114,4 пункта месяцем ранее и консенсус-прогнозом в 114,5 пункта.
Индексы доверия IFO рассчитываются по результатам опроса около 7 тыс. руководителей компаний
ФРГ.
ВВП Германии в четвертом квартале 2013 года вырос
на 0,4%, превысив ожидания рынка благодаря увеличению экспорта и инвестиций в оборудование и строительство. В январе-марте 2014 года экономисты, опрошенные
Bloomberg, в среднем ожидают усиления темпов подъема
до 0,5%.
При подготовке раздела «Новости» использованы
материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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