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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу V Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 № 2998, зі 
змінами, та відповідно до документів, наданих тов «Со-
нет», код за ЄДРПОУ: 32049419, 07455, Київська обл., 
Броварський р-н, с. Княжичі, вул. Стогнія, 39, на зупинен-
ня обігу облігацій серії «А» у зв’язку з припиненням емі-
тента, зупинено обіг облігацій ТОВ «Сонет» серії А — 
розпорядження № 22 - Кф - Зо - о від 26 лютого 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу V Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 № 2998, зі 

змінами, та відповідно до документів, наданих тов «Со-
нет», код за ЄДРПОУ: 32049419, 07455, Київська обл., 
Броварський р-н, с. Княжичі, вул. Стогнія, 39, на зупинен-
ня обігу облігацій серії «В» у зв’язку з припиненням емі-
тента, зупинено обіг облігацій ТОВ «Сонет» серії «В» — 
розпорядження № 23 - Кф - Зо - о від 26 лютого 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу V Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 № 2998, зі 
змінами, та відповідно до документів, наданих тов «Со-
нет», код за ЄДРПОУ: 32049419, 07455, Київська обл., 
Броварський р-н, с. Княжичі, вул. Стогнія, 39, на зупинен-
ня обігу облігацій серії «С» у зв’язку з припиненням емі-
тента, зупинено обіг облігацій ТОВ «Сонет» серії «С» — 
розпорядження № 24 - Кф - Зо - о від 26 лютого 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту спільного інвестування та 
регулювання діяльності інституційних інвесторів, відпо-
відно до пункту 5 розділу ІV Положення про порядок при-
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пинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660, 
та наданих документів Товариством з обмеженою відпо-
відальністю «Компанія з управління активами «Капітал 
СМ», 36020, м. Полтава, вул. Комсомольська, 36, оф.204, 
код за ЄДРПОУ: 36013061, на скасування реєстрації 
випуску інвестиційних сертифікатів Пайового венчурно-
го інвестиційного фонду «Кредит Інвест» недиверси-
фікованого виду закритого типу у зв’язку з його лікві-
дацією, скасовано реєстрацію випуску інвестиційних 
сертифікатів пайового венчурного інвестиційного 
фонду «Кредит Інвест» недиверсифікованого виду 
закритого типу товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «Капі-
тал См» на загальну суму 50 000 000 (п’ятдесят мільйо-
нів) гривень, у кількості 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук, 
номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень. 
Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестиційних 
сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фон-
ду «Кредит Інвест» недиверсифікованого виду закрито-
го типу Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Капітал СМ», що за-
реєстрований 28.07.2009 року Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку. Анульовано свідо-
цтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифіка-
тів пайового венчурного інвестиційного фонду «Кредит 
Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Капітал СМ» від 28.07.2009 року 
№ 1577, що видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку — розпорядження № 0179– СІ 
від 25 лютого 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу ІV Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660, та 
наданих документів Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «Капітал 
СМ», 36020, м. Полтава, вул. Комсомольська, 36, оф.204, 
код за ЄДРПОУ: 36013061, на скасування реєстрації ви-
пуску інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного 
інвестиційного фонду «Cолар Інвест» недиверсифікова-
ного виду закритого типу у зв’язку з його ліквідацією, ска-
совано реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів 
Пайового венчурного інвестиційного фонду «Cолар Ін-
вест» недиверсифікованого виду закритого типу Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «Капітал СМ» на загальну суму  
50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень, у кількості  
50 000 (п’ятдесят тисяч) штук, номінальною вартістю  
1 000 (одна тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію про-
спекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового вен-
чурного інвестиційного фонду «Cолар Інвест» недивер-

сифікованого виду закритого типу Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Компанія з управління ак-
тивами «Капітал СМ», що зареєстрований 13.12.2010 року 
Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску інвес-
тиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестицій-
ного фонду «Cолар Інвест» недиверсифікованого виду 
закритого типу Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Компанія з управління активами «Капітал СМ» від 
13.12.2010 року № 1952, що видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку — розпорядження 
№ 0180– СІ від 25 лютого 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту спільного інвестування та 
регулювання діяльності інституційних інвесторів, відпо-
відно до пункту 5 розділу ІV Положення про порядок при-
пинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660, 
та наданих документів Товариством з обмеженою відпо-
відальністю «Компанія з управління активами «Капітал 
СМ», 36020, м. Полтава, вул. Комсомольська, 36, оф.204, 
код за ЄДРПОУ: 36013061, на скасування реєстрації ви-
пуску інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного 
інвестиційного фонду «Ерцог Інвест» недиверсифікова-
ного виду закритого типу у зв’язку з його ліквідацією, ска-
совано реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів 
пайового венчурного інвестиційного фонду «ерцог 
Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу 
товариства з обмеженою відповідальністю «Компа-
нія з управління активами «Капітал См» на загальну 
суму 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень, у кількості  
8 000 000 (вісім мільйонів) штук, номінальною вартістю 1 
(одна) гривня. Скасовано реєстрацію проспекту емісії ін-
вестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвести-
ційного фонду «Ерцог Інвест» недиверсифікованого виду 
закритого типу Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Компанія з управління активами «Капітал СМ», що 
зареєстрований 04.03.2013 року Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку. Анульовано свідо-
цтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів 
Пайового венчурного інвестиційного фонду «Ерцог Ін-
вест» недиверсифікованого виду закритого типу Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «Капітал СМ» від 04.03.2013 року 
№ 00309, що видане Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку — розпорядження  
№ 0181– СІ від 25 лютого 2015 року.

02.03.2015 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

при використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.



№42, 3 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

3

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«новоКаХовСЬКий КомБІнат 

ХлІБопродУКтІв», 
(код ЄдрпоУ 00952389), надалі — «Товариство» повідомляє про 

скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на 24 квітня 
2015 року об 11:00 год. за адресою: Херсонська область, м. таврійськ, 
вулиця промислова, 13, конференц-зал новокаховського комбінату 
хлібопродуктів. Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) 
здійснюється у день та за місцем проведення загальних зборів акціонерів 
з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. 

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

1. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2014 році. 
Затвердження звіту Правління та річного звіту Товариства.

2. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності Товариства у 2014 
році. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висно-
вків Ревізійної комісії Товариства. 

4. Розподіл прибутку та збитків Товариства у 2014 році.
5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття 
цього рішення. 

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

найменування показника період 
звітний 

2014
попере-

дній 2013
Усього активів  36414 34105
Основні засоби  19696 21372
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 317 306
Сумарна дебіторська заборгованість  1354 5228
Грошові кошти та їх еквіваленти   5392 3813
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5550 1721
Власний капітал 35476 31646
Статутний капітал 4267 4267
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 637 2200
Чистий прибуток (збиток) 3829 1030
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17067200 17067200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 61 80

З питань підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, звертайтесь за телефоном +38 (05549) 72-8-33.

Голова правління  о.м. павлюк

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«УКрГаЗпромБанК»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРГАЗПРОМ-
БАНК»

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

набережна, 13
4. Міжміський код, телефон та факс 44-5536545, 44-5532939
5. Електронна поштова адреса andrienko@ugpb.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ugpb.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової Ради вiд 20.02.2015 тимчасово виконувати 

обов`язки Голови Правлiння ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» з 23.02.2015 по-
кладено на посадову особу члена Правлiння, начальника вiддiлу 
фiнансового монiторингу Суворова Володимира Вiкторовича (особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) на строк до моменту пого-
дження Нацiональним банком України нового Голови Правлiння. Суворов 
Володимир Вiкторович перебувє на посадi члена Правлiння, начальника 
вiддiлу фiнансового монiторингу з 05.10.2010. Акцiями ПАТ «УКРГАЗ-
ПРОМБАНК» не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Посадова особа Костюков Євген Олегович (особа не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) рiшенням Наглядової Ради вiд 20.02.2015 
звiльнена 20.02.2015 вiд виконання обов`язкiв Голови Правлiння 
ПАТ  «УКР ГАЗПРОМБАНК» та виведена зi складу Правлiння у зв`язку з 
поданою заявою про звiльнення. Костюков Євген Олегович перебував на 
посадi Заступника Голови Правлiння ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» 7 рокiв. 
Акцiями ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» не володiє, судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Суворов володимир вiкторович

т.в.о. Голови 
правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.02.2015
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«УКрГаЗпромБанК»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРГАЗП-
РОМБАНК»

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

Днiпровська набережна, 13
4. Міжміський код, телефон та факс 44-5536545, 44-5532939
5. Електронна поштова адреса andrienko@ugpb.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.ugpb.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Посадова особа Височанська Наталiя Олегiвна (особа не дала згоди на 

розкриття паспортних даних) рiшенням Наглядової Ради вiд 23.02.2015 
призначена з 23.02.2015 виконуючим обов`язки головного бухгалтера 
ПАТ  «УКРГАЗПРОМБАНК» на строк до моменту погодження призначення 

та визначення вiдповiдностi професiйної придатностi та дiлової репутацiї 
нового головного бухгатера, та введена до складу Правлiння. Височанська 
Наталiя Олегiвна перебуває на посадi заступника головного бухгалтера, 
начальника управлiння бухгалтерського облiку з 20.05.2014.Акцiями 
ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» не володiє, судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Посадова особа Гутник Андрiй Жоржович (особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних) рiшенням Наглядової Ради вiд 23.02.2015 введе-
на до складу Правлiння з 23.02.2015. Гутник Андрiй Жоржович перебуває 
на посадi начальника юридичного управлiння з 15.12.2014. Акцiями 
ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» не володiє, судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Посадова особа Гура Дмитро Вiкторович (особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних) рiшенням Наглядової Ради вiд 23.02.2015 введе-
на до складу Правлiння з 23.02.2015. Гура Дмитро Вiкторович перебуває на 
посадi начальника управлiння банкiвської безпеки з 25.03.2014. Акцiями 
ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» не володiє, судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Суворов володимир вiкторович
т.в.о. Голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.02.2015
(дата)
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 приватне аКцІонерне товариСтво 
«КиївСтар» 

повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента 

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

«Київстар» 
2. Код за ЄДРПОУ: 21673832
3. Місцезнаходження: 03110, м. Київ, проспект Червонозоряний, б. 51
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 209 00 70; (044) 232 21 84
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.kyivstar.ua/kr/about/
about/partners/issuers

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку N 2826 від 03.12.2013 р.: зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
25 лютого 2015 р. загальними зборами акціонерів емітента було 

прий нято рішення:
1) про припинення повноважень п. Рене Ханнса Шустера в якості 

члена наглядової ради, що має наслідком автоматичне припинення пов-
новажень голови наглядової ради. 

Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи 
здійснено на підставі рішення загальних зборів акціонерів емітента, 
прий нятого на підставі статуту. 

Зміни в персональному складі наглядової ради пов'язані з ініціати-
вою відкликати повноваження п. Шустера акціонерами емітента, за по-
данням яких він призначався до складу наглядової ради. 

Обрання нового голови наглядової ради емітента здійснюватиметься 
в порядку, передбаченому положеннями ст. 54 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» та статуту емітента, згідно з якими голова нагля-
дової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою 
більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє особа: 
0%.

Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: 
немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: на посаді члена 
наглядової ради — з 29.07.2014 р. по 25.02.2015 р., з них на посаді голо-
ви наглядової ради — з 30.07.2014 р. по 25.02.2015 р. 

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
2) про призначення п. Ендрю Марка Девіса на посаду члена наглядо-

вої ради.
Призначення посадової особи на посаду члена наглядової ради здій-

снено на підставі рішення загальних зборів акціонерів емітента, прийня-
того на підставі статуту.

Зміни у персональному складі наглядової ради пов'язані з припинен-
ням повноважень п. Рене Ханнса Шустера в якості члена та голови на-
глядової ради за ініціативою акціонерів емітента, за поданням яких він 
призначався до складу наглядової ради. 

Інформація про розмір частки в статутному капіталі емітента, якою 
володіє особа: 0%.

Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: 
немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з лис-

топада 2013 р. і до теперішнього часу п. Девіс обіймає посаду головного 
фінансового директора групи, VimpelCom Ltd., Нідерланди; з жовтня 
2010 р. по жовтень 2013 р. обіймав посаду головного фінансового ди-
ректора компанії Verizon Communications Inc., США; з серпня 2007 р. по 
вересень 2010 р. обіймав посаду головного фінансового директора ком-
панії Vodafone India Limited (Індія), що входить до складу Vodafone Group 
plc. Пан Девіс входить до складу рад директорів низки компаній, які на-
лежать до групи VimpelCom Ltd., зокрема WIND Telecomunicazioni S.p.A. 
(Італія), Global Telecom Holding S.A.E (Єгипет) та ВАТ «Вимпел-
Комунікації» (РФ). 

Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

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

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

президент  п.а. Чернишов 

до уваги акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«СтраХова КомпанІя «раритет»

(надалі — «Товариство»)
Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28, літ. А
Відповідно до положень Статуту Товариства Наглядова Рада Товари-

ства повідомляє, що 07 квітня 2015 року відбудуться чергові Загальні 
збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компа-
нія «РАРИТЕТ» (надалі — «Загальні збори») за адресою: 01011, м. Київ, 
вул. панаса мирного, 28, літ. а. (офіс №159). початок Загальних збо-
рів о 17.00. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 02 квітня 2015 року (станом на 24.00).

порядоК денний:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2014 рік.
4. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) 

Товариства за 2014 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції. 
10. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції.
11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції.
12. Про внесення змін до Положення про виконавчий орган (Правлін-

ня) Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Про внесення змін до Положення про Ревізора Товариства шляхом 

викладення його в новій редакції.
14. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається 

з Головою Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання цивільно-правового договору з Головою Наглядової Ради Товариства.

15. Про попереднє схвалення значних правочинів на 2015 рік. 
оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСЬКої дІялЬноСтІ 

(тиС.Грн.)
найменування показника період

попередній
(2013р.)

Звітний 
(2014р.)

Усього активів 82324 78769
Основні засоби 3640 4002
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 100 121
Сумарна дебіторська заборгованість 651 384
Поточні фінансові інвестиції 73423 71675
Грошові кошти та їх еквіваленти  2558 1624
Нерозподілений прибуток (збиток) 10728 153 
Власний капітал 75358 76274
Статутний капітал 50050 50050
Довгострокові зобов’язання 4196 2153
Поточні зобов’язання 2770 342
Чистий прибуток (збиток) 10728 153
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2600000 2600000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 126 98
Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться — 07 квітня 2015 р. 

з 16.00 до 16.50 за місцем проведення Загальних зборів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 

до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства — 01011,  
м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28, літ. А. (офіс №159). у робочі дні, в робо-
чий час — з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день 
проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідаль-
на особа за надання документів на ознайомлення акціонерам — Голова 
Правління Товариства — Бутківська Тетяна Володимирівна.

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

наглядова рада 
прат «Страхова компанія «раритет» 
т. /044/ 280 08 04, 280 08 19
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ІнформацІя
в повідомленні про проведення річних Загальних Зборів

приватного акціонерного товариства  
«Страхова компанія «Інтерекспрес»

(01033, м. Київ, вул. володимирська, буд. 69)
1. дата проведення Загальних Зборів: «15» квітня 2015 року.
Час проведення Загальних Зборів: 12.00 годині.
місце проведення Загальних Зборів: в приміщенні ПрАТ СК «ІнтерЕк-

спрес» за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69 (офіс №1)
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у За-

гальних Зборах: «15» квітня 2015 року з 11.00 години до 11.45 години.
3. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Загальних Зборах: станом на 24 годину «08» квітня 2015 року.
4. перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-

ком денним:
1. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів ПрАТ СК 

«ІнтерЕкспрес».
2. Про обрання членів лічильної комісії ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
3. Про затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 

2014 рік. 
4. Про затвердження Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» про ре-

зультати діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2014 рік. 
5. Про затвердження Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 

2014 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради 

ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2014 рік, Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕк-
спрес» за 2014 рік та Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2014  рік. 

7. Про затвердження Звіту про виконання Колективного договору 
ПрАТ  СК «ІнтерЕкспрес» за 2014 рік.

8. Про затвердження Річного звіту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2014  рік. 
9. Про розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності ПрАТ СК 

«ІнтерЕкспрес» у 2014 році. 

10. Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкс-
прес» на 2015 рік. 

11. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ СК «Ін-
терЕкспрес» в новій редакції.

12. Про затвердження положень про посадових осіб ПрАТ СК «ІнтерЕкс-
прес», про акції ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та про порядок розподілу прибутку 
(покриття збитків) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

13. Про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
5. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів: акціоне-
ри ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» до дати проведення річних Загальних Зборів 
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» мають право ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних 
Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», за місцезнаходженням ПрАТ СК «ІнтерЕкс-
прес», за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69, офіс №1, у 
робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10.00 до 17.00. Відповідальними за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Наглядової 
Ради — Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кісельов Євген Михайлович та 
Голова Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушнір Віктор Михайлович.

6. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн)*

найменування показника період
Звітний

2014
попередній

2013
Усього активів 18 934 18 873
Основні засоби 97 119
Довгострокові фінансові інвестиції 14 012 13 183
Запаси 26 43
Сумарна дебіторська заборгованість 332 893
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фонд (МТСБУ)

1 170 1 167

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 686 1 685

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
«фІрма верХнЬоГо одяГУ «фея» (далі — Товариство) 

(ідентифікаційний код 00309074; місцезнаходження: вул. Георгіївська , 
б. 2, м. Маріуполь , Донецької обл., Україна, 87515) повідомляє про прове-
дення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «09» квітня 2015 року 
о 12.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 87515, донецька обл., міс-
то маріуполь, вулиця Георгіїввська, будинок 2, зал засідань.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «09» квітня 
2015 року об11.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: 09» квітня 
2015 року об 11.45 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87515, донецька обл., 
місто маріуполь, вулиця Георгіїввська, будинок 2, зал засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних За-
гальних зборах акціонерів — «03» квітня 2015 року станом на 24-00 годину.

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

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

яльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2014 році.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний 
2014 р.

попередній
2013 р.

Усього активів 18 557  26 499
Основні засоби 13 718 14 369 
Довгострокові фінансові інвестиції 2 772 2 772 
Запаси 1 047 2 369 
Сумарна дебіторська заборгованість 954 6 957 
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 5 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (2 534) (1 363)
Власний капітал 9 977 11 148 
Статутний капітал 11 947 11 947 
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 8 580 15 351 

Чистий прибуток (збиток) (1 171) (354) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17 067 17 067 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 130 

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

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або 
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів 
за адресою: : 87515, Україна, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця 
Георгіївська, будинок 2, кабінет приймальні Генерального директора Това-
риства, з понеділка по п'ятницю — з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих 
та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів — за місцем 
їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, 
що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що під-
тверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова осо-
ба Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — головний бухгалтер Тарабарова Оксана Володимирівна.

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

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

Телефони для довідок : (0629) 54-35-39.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-

СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.
в.о. Генеральний директор пат «фіво «фея» І.м. нефьодова

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «фІрма верХнЬоГо одяГУ «фея»

приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя «Інтерекспрес»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42, 3 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Нерозподілений прибуток 4 285 3 938
Інші резерви 0 242
Власний капітал 15 030 14 925
Статутний капітал 7 300 7 300
Довгострокові зобов’язання 0 209
Поточні зобов’язання 1 768 1 306
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток) 347 (186)
Сукупний дохід 105 56
Середньорічна кількість акцій (шт.) 730 730

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 28 30

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління 
прат СК «Інтерекспрес» _____________________ в.м. Кушнір
                                      М.П.  «02» березня 2015 р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«аГрофІрма БереЗанСЬКа 

птаХофаБриКа» 
(код за ЄДРПОУ 30698067, місцезнаходження: 07534, Київська обл., 

Баришівський р-н., с. Садове, вул. Комсомольська, 15) 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 09 квітня 2015 р. о 11:00 год за адресою: 07534, Київ-
ська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Комсомольська, 15, ка-
бінет № 1. 

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 10:30 до 10:45 год. 

порядоК денний: 
1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Про прийняття рішень щодо питань проведення загальних зборів. 
3. Звіт директора виконавчого про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Звіт та висновки Аудитора Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річних результатів фінансова-господарської діяль-

ності Товариства за 2014 р. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. 

Визначення порядку покриття збитків за 2014 рік. 
7. Відкликання з посади Президента Товариства.
8. Відкликання з посади директора виконавчого Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у 

новій редакції.
10. Призначення на посаду директора Товариства.

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

найменування показника період 
2013 рік 2014 рік

Усього активів 126555 553183
Основні засоби 110994 106623
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 13926 19278
Сумарна дебіторська заборгованість - 203196
Грошові кошти та їх еквіваленти 30468 8239
Нерозподілений прибуток 36759 37712
Власний капітал - -
Статутний капітал 1000 1000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 9740 50669
Чистий прибуток (збиток) 166867 225506
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100000 100000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах станом на 24 годину 03 квітня 2015 року, за три робочі дні до дня про-
ведення зборів. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акці-
онери можуть звертатися за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Са-
дове, вул. Комсомольська, 15, кабінет юридичної консультації, з понеділка по 
п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами юрисконсульт Данилівський Д.С.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів — довіреність, оформ-
лену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

Тел. для довідок: (04576) 2-03-90.
директор виконавчий  С.м. Слободянюк

код за ЄДРПОУ — 36149681, юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Мос-
ковська, буд. 37/2, оф. 

3 в зв’язку з неможливістю виконання своїх зобов’язань за облігаціями:
- облігації відсоткові, забезпеченні;
- форма випуску — іменні;
- форма існування — бездокументарна;
- серія — А;
- міжнародний код ISIN UA4000113674;

- дата реєстрації випуску — 22.02.2011 р.;
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 42/2/11;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску — Державна 

комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку;
- кількість цінних паперів випуску — 140 000 шт.;
- номінальна вартість цінних паперів випуску — 1 000,00 грн.;
- загальна номінальна вартість випуску — 140 000 000,00 грн.;
повідомляє про оголошення дефолту за зазначеним випуском облігацій.

товариСтво З оБмеженою вІдповІдалЬнІСтю «плейС», 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«важпромавтоматиКа»

(код ЄДРПОУ 21266653,  
місцезнаходження: 61072, м. Харків, пр. Ленина,56)

повідомляє про проведення чергових зборів, які відбудуться 
09.04.2015 р. о 10:00 год за адресою: 61072, м. Харків, проспект лені-
на, 56, офіс 410

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем
проведення зборів з 09:30 до 09:50 год.

порядоК денний:
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік, розподіл прибут-

ку за 2014 рік.
7. Про вчинення значного правочину.

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

найменування показника 2013 рік 2014 рік
Усього активів 19099 15110
Основні засоби 1637 1443
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси виробричі 451 349
Сумарна дебіторська заборгованість 4968 3788
Грошові кошти та їх єквіваленти 2114 412
Нерозподілений прибуток 9931 9931
Власний капітал 10690 10148
Статутній капітал 3 3
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 8374 4188
Чистий прибуток (збиток) 55 74
Середньорічна кількість акцій (шт..) 574 574
Кількість власних аrцій, викуплених протягом 
періоду (шт..)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 158 128

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах станом на 24 годину 03 квітня 2015 року, за три робочі дні 
до дня проведення зборів. порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до за-
гальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: м. Харків, 
прос пект Леніна 56, офіс 413 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами Кубишкін О.М.

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику 
для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого това-
риством 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 посвід-
чує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів — довіреність, оформ-
лену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.

тел. для довідок: (057) 340-28-65
директор прат «важпромавтоматиКа»
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повІдомленя 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «ІнвеСт-КлІмат»

Шановні акціонери,
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТ-КЛІМАТ» (надалі — 

Товариство, код ЄДРПОУ: 31957561, місцезнаходження: 04119, м. Київ, 
вул. Сім’ї Хохлових, 15, фактична адреса: 04655, м. Київ, Московський пр-т, 
буд.16-Б) згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол 
№1702/15 від 17 лютого 2015 року) повідомляє про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 08 квітня 2015 року о 10:00 за 
Київським часом за адресою: м. Київ, вул. мельникова, 83 д (поверх 7, 
конференц-зала). 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах починається о 
09:00 та закінчується о 09:45. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: на 24:00 год. 02 квітня 2015 року.

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

1. Обрання Лічильної комісії та визначення строку її повноважень.
2. Звіт Правління Товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 

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

за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 

2014 році.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяль-

ності у 2014 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2015 рік.
8. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

11. Про стан збереження активів ПАТ»ІНВЕСТ-КЛІМАТ». 

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

найменування показника період
Звітний 

(2014 рік)
попередній

(2013 рік)
Усього активів 52233 75448
Основні засоби  317 17047
Довгострокові фінансові інвестиції  969 1316
Запаси 7204 7462
Сумарна дебіторська заборгованість  38683 44552
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 13
Нерозподілений прибуток 101733 -33631
Власний капітал -37465 30637
Статутний капітал 50760 50760
Довгострокові зобов’язання 32912 22204
Поточні зобов’язання 56786 22607
Чистий прибуток (збиток) -68148 -7335
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1015205  1015205
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 18

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за адресою: 04655, м. Київ, Московський пр-т, буд.16-Б,  
3 поверх у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час (з 9:00 до 
18:00 за Київським часом), а в день проведення загальних зборів — також 
у місці їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83 Д (поверх 
7, конференц-зала). 

Посадова особа ПАТ «ІНВЕСТ-КЛІМАТ», відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, — Голова правління 
ПАТ «ІНВЕСТ-КЛІМАТ» Убогий Ігор Мирославович.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів — дові-
реність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт).

довідки за телефоном 8 (044) 590-29-27. 
наглядова рада пат «ІнвеСт-КлІмат»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«полтаваЗооветпромпоСтаЧ» 

(код ЄДРПОУ 00727216, місцезнаходження: 36008, м. Полтава, 
вул. Автобазівська, 3-Б)

повідомляє акціонерів, про проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів

дата, час та місце проведення: 03 квітня 2015 року о 10-00 год. 
за адресою: 36008, м. полтава, вул. автобазівська, 3-б, 2-й поверх, 
каб. 201. Реєстрація учасників зборів буде здійснюватися 03 квітня 
2015 року з 9-00 до 9-45 год. за місцем їх проведення. Для реєстрації та 
участі у зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, а пред-
ставникам акціонерів, додатково, довіреність на право участі у зборах, 
оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів ПрАТ «Полтавазооветпромпостач», буде складено станом 
на 24 годину 30 березня 2015 року.

порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. За-

твердження регламенту Загальних зборів акціонерів. Обрання лічиль-
ної комісії Загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження звіту Правління ПрАТ «Полтавазооветпромпостач» 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора ПрАТ «Полтавазооветпромпостач» про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 
Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 
2014 рік.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 
2015 рік.

7. Внесення змін та доповнень до статуту ПрАТ «Полтавазоовет-
промпостач».

8. Підтвердження повноважень голови та членів наглядової ради 
Товариства шляхом їх переобрання на новий термін. Затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру винагороди. Обрання особи, яка буде уповноважена 
на підпис цих договорів.

Особам, які прибудуть для участі у роботі Загальних зборів акціоне-
рів, при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представ-
никам акціонерів — належним чином оформлену довіреність та доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт). З документами, що є необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть озна-
йомитися за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Автобазівська, 3-б,  
2-й поверх, каб. 201. у робочі дні тижня з 9-00 до 12-00.

основні показники фінансово — господарської діяльності 
підприємства 2014 (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний 
2014 р.

попередній 
2013 р.

Усього активів 14783 13446
Основні засоби 6072 5922
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4524 4712
Сумарна дебіторська заборгованість 2981 1973
Грошові кошти та їх еквіваленти 96 91
Нерозподілений прибуток -6015 -6015
Власний капітал 584 329
Статутний капітал 516 516
Довгострокові зобов’язання 2770 3755
Поточні зобов’язання 11429 9362
Чистий прибуток (збиток) 0 -1019
Середньорічна кількість акцій (штук) 2062340 2062340
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

41 45

Довідки за телефоном: (0532) 59-27-92. Особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, що є необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, — юрисконсульт Товари-
ства Гиря А. В.

Голова правління  в.Г. Стегній
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Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «Зовнішньо-торгівельна фірма 

«Краян»,код за ЄДРПОУ 05806179 (місцезнаходження: 65017, м. Одеса, 
вул. Косовська, 2) відповідно до вимог ст. 32 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів товариства, які відбудуться 23 квітня 2015 року за адресою 
товариства: м. Одеса, вул. Косовська, 2, кабінет № 815, о 15.00 годині. 
Реєстрація учасників зборів з 14.20 до14.45.

Порядок денний: 
1. Затвердження регламенту зборів та обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2014 рік.
4. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Товариства за 

2014 рік.
5. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 

2014 рік.
6. Розгляд та затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за під-

сумками перевірки роботи Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку / про покриття збитку Това-

риства за рахунок власного додаткового капіталу, строку та порядку випла-
ти дивідендів за 2014 рік.

8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Това-
риства.

9. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладати-
муться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та члена-
ми Наглядової Ради.

10. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Про обрання Ревізора Товариства,затвердження умов цивільно-

правового або трудового договору,що укладатиметься з ним,встановлення 
розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах 
складається станом на 24.00 годину 17 квітня 2015 року.

приватне аКцІонерне товариСтво «ЗовнІШнЬо-торГІвелЬна фІрма «Краян»

 повІдомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне товари-

Ство «СтраХова КомпанІя «днІпроІнмед»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21870998
1.3. Місцезнаходження емітента: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сім-

феропольська, буд. 21, кім. 307
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 370-18-96 
1.5. Електронна поштова адреса емітента: office@dneprinmed.dp.ua
1.6. http://dneprinmed.com.ua/rus/news/novaja-informacija-ob-emitente-22
1.7. Вид особливої інформації відповідного до вимог п.8 Глави 1 Розді-

лу III: інформація про рішення емітента про припинення його представництв.
2. текст повідомлення 

23.02.2015 р. Загальними зборами акціонерів ПРАТ СК «ДНІПРОІН-
МЕД» було прийнято рішення про припинення діяльності дев’ятнадцяти 
представництв підприємства. Причина рішення в Протоколі від 23.02.2015 
року не визначена. Припиняється діяльність наступних представництв:

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Дніпроінмед» у м. Миколаїв (мiсцезнаходження: 54000, м. Миколаїв, 
Центральний район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 67), що виконувало 
функції сприяння організації і здійсненню статутної діяльності товариства.

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Дніпроінмед» у м. Одеса (мiсцезнаходження: 65023, м. Одеса, При-
морський район, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, будинок 46), що виконувало 
функції сприяння організації і здійсненню статутної діяльності товариства.

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Дніпроінмед» у Одеській області (мiсцезнаходження: 65023, Одесь-
ка обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ БАЗАРНА, будинок 19), 
що виконувало функції сприяння організації і здійсненню статутної діяль-
ності товариства.

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Дніпроінмед» у м. Полтава (мiсцезнаходження: 36042, Полтав-
ська обл., місто Полтава, Київський район, ПРОВУЛОК БАЛТІЙСЬКИЙ, бу-
динок 11), що виконувало функції сприяння організації і здійсненню 
статутної діяльності товариства.

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Дніпроінмед» у м. Рівне (мiсцезнаходження: 33016, Рівненська обл., 
місто Рівне, ВУЛИЦЯ ФАБРИЧНА, буд. 8), що виконувало функції сприяння 
організації і здійсненню статутної діяльності товариства.

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Дніпроінмед» у м. Тернопіль (мiсцезнаходження: 46003, Тернопіль-
ська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ НОВИЙ СВІТ, будинок 91), що викону-
вало функції сприяння організації і здійсненню статутної діяльності 
товариства.

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Дніпроінмед» у м. Харків (мiсцезнаходження: 61000, Харківська  обл., 
місто Харків, Комінтернівський район, ПРОСПЕКТ ПОВСТАННЯ, буди-
нок  7/8, офіс 1.06), що виконувало функції сприяння організації і здійснен-
ню статутної діяльності товариства.

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Дніпроінмед» у м. Херсон (мiсцезнаходження: 73000, Херсон-
ська  обл., місто Херсон, Суворовський район, ВУЛИЦЯ 9 СІЧНЯ, буди-
нок 15, кімната 322/2), що виконувало функції сприяння організації і 
здійсненню статутної діяльності товариства.

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Дніпроінмед» у Хмельницькій області (мiсцезнаходження: 29021, 
Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ РУМ'ЯНЦЕВА, будинок), 

що виконувало функції сприяння організації і здійсненню статутної діяль-
ності товариства.

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Дніпроінмед» у СМТ Царичанка (мiсцезнаходження: 51000, Дніпро-
петровська обл., Царичанський район, селище міського типу Царичанка, 
ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА, будинок 16-В), що виконувало функції сприяння 
організації і здійсненню статутної діяльності товариства.

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Дніпроінмед» у м. Черкаси (мiсцезнаходження: 18000, Черкась-
ка  обл., місто Черкаси, Придніпровський район, ВУЛИЦЯ САДОВА, буди-
нок 18), що виконувало функції сприяння організації і здійсненню статутної 
діяльності товариства.

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Дніпроінмед» у м. Чернівці (мiсцезнаходження: 58000, Чернівець-
ка  обл., місто Чернівці, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКО-
ГО, будинок 31), що виконувало функції сприяння організації і здійсненню 
статутної діяльності товариства.

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Дніпроінмед» у м. Чернігів (мiсцезнаходження: 14020, Чернігів-
ська  обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЄРЕМЕНКО, буди-
нок 2), що виконувало функції сприяння організації і здійсненню статутної 
діяльності товариства.

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Дніпроінмед» у м. Вінниця (мiсцезнаходження: 21023, Вінниць-
ка  обл., місто Вінниця, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ВОЙЦЕХОВСЬКОГО, 
будинок 28), що виконувало функції сприяння організації і здійсненню ста-
тутної діяльності товариства.

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Дніпроінмед» у Житомирській області (мiсцезнаходження: 10000, 
Житомирська обл., місто Житомир, Богунський район, ПРОВУЛОК ЛЬВІВ-
СЬКІЙ, будинок 2), що виконувало функції сприяння організації і здійснен-
ню статутної діяльності товариства.

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компа-
нія «Дніпроінмед» у Закарпатській області (мiсцезнаходження: 88007, Закар-
патська обл., місто Ужгород, ВУЛИЦЯ ГРАНІТНА, будинок 12), що виконувало 
функції сприяння організації і здійсненню статутної діяльності товариства.

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Дніпроінмед» у м.Івано-Франківськ (мiсцезнаходження: 76002, Івано-
Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ТАНКІСТІВ, будинок 19-А), 
що виконувало функції сприяння організації і здійсненню статутної діяль-
ності товариства.

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Дніпроінмед» у м. Кіровоград (мiсцезнаходження: 25000, Кірово-
градська обл., місто Кіровоград, Кіровський район, ВУЛИЦЯ СКУЛЬСЬКО-
ГО, будинок 27), що виконувало функції сприяння організації і здійсненню 
статутної діяльності товариства.

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Дніпроінмед» у Львівській області (мiсцезнаходження: 79037, Львів-
ська обл., місто Львів, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ НАГІРНА, буди-
нок  11), що виконувало функції сприяння організації і здійсненню статутної 
діяльності товариства.

3. підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Генеральний директор         ____________  Білинська н.я. 
м.п. 

23.02.2015 р.

приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя «днІпроІнмед»
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Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку ден-
ного загальних зборів не пізніш як за 20 днів до їх скликання. Рішення про 
включення цих пропозицій до порядку денного приймається Наглядовою 
Радою Товариства. 

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати доку-
мент, який посвідчує особу (паспорт), крім цього, представнику акціонера 
необхідно мати при собі додатково довіреність на право участі у загальних 
зборах. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства: 
65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2, кабінет № 815, в робочий час, в день 
проведення зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна 
за порядком ознайомлення акціонерів з документами – Колеснікова Тетяна 
Леонідівна.Телефон для довідок : (050)316-41-05

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

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів   625,5  575,3

Основні засоби та нематеріальні активи  23,5 24,7
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 325,0  325,0
Сумарна дебіторська заборгованість   11,2  9,8
Грошові кошти та їх еквіваленти  265,8  215,8
Власний капітал 564,0  508,4
Статутний капітал  52,4 52,4
Строкові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання  9,1 14,5
Чистий прибуток (збиток)  55,6  -73,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)  104 838  104 838
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

правління товариства 

до уваги акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «товариСтво «велта»!
Приватне акціонерне товариство «ТОВАРИСТВО «ВЕЛТА» (код  

ЄДРПОУ 25201225, далі — Товариство) повідомляє, що річні Загальні 
збори Акціонерів Товариства відбудуться 07 квітня 2015 року о 12:00 год. 
за адресою: 01021, печерський р-н, м. Київ, вул. михайла Грушевсько-
го, б. 28/2, н.п. № 43.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 07 квітня 2015 року з 11.00 до 
12.00 год. за місцем проведення Загальних зборів Акціонерів. Право на 
участь у Загальних зборах Акціонерів Товариства матимуть особи, які будуть 
включені до переліку акціонерів складеного станом на 01 квітня 2015 року.

порядоК денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

Акціонерів.
2. Затвердження Звіту Генерального директора про результати госпо-

дарської діяльності Товариства у 2014 році.
3. Затвердження Звіту Ревізора про результати господарської діяль-

ності Товариства у 2014 році.
4. Затвердження річної фінансової звітності та балансу за 2014 рік.
5. Про затвердження розподілу прибутку, отриманого Товариством у 

2014 р.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попередній 
Усього активів 1222,6 931,2
Основні засоби 1222,6 931,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (893,3) (617,1)
Власний капітал 874,5 598,3
Статутний капітал 18,8 18,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2097,1 1529,5
Чистий прибуток (збиток) (276,2) 4,0
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) 3 1

Свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів Акціонерів Ак-
ціонери можуть надавати за адресою: 01021, Печерський р-н, м. Київ, 
вул. Михайла Грушевського, б. 28/2, н.п. № 43.

Для участі у Загальних зборах Акціонерів необхідно мати при собі пас-
порт чи документ, який посвідчує особу Акціонера (або його представни-
ка) та доручення на право участі та голосування на Загальних зборах Ак-
ціонерів для представників Акціонерів, оформлене згідно вимог чинного 
законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до 
Загальних зборів Акціонерів Товариства за адресою: 01021, Печерський 
р-н, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, б. 28/2, н.п. № 43, понеділок — 
п’ятниця, з 10-00 до 18-00. 

довідки за телефоном: /044/ 452-24-35. 
Генеральний директор товариства. 

Шановний акціонер!
приватне аКцІонерне товариСтво 

«торГІвелЬно-поБУтовий КомплеКС «форУм»
(код за ЄДРПОУ: 31146911, місцезнаходження: 71600, Запорізька обл., 

Василівський р-н, м. Василівка, вул. Театральна, б.6) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Това-

риства, які відбудуться 10 квітня 2015 року о 14:30 годині за адресою: 
71600, Запорізька обл., василівський р-н, м. василівка, вул. теа-
тральна, б.6, приймальня № 1.

порядоК денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку прове-

дення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2014 рік та його затвердження. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2014 рік та їх за-

твердження.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. 
Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведен-

ня зборів з 13.30 до 14.15 год. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, 06.04.2015 року на 24 годину. 
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інте-
реси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинно-
го законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть 
ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 
08.00 до 17.00 год. за адресою: 71600, Запорізька обл., Василівський р-н, 
м. Василівка, вул. Театральна, б.6, приймальня № 1., і в день проведення 
загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Дирек-
тор Суздалева Інна Павлівна. 

телефон для довідок: (06175) 7-26-11. 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)
найменування показника період

Звітний 
2014 р.

попередній 
2013 р.

Усього активів 916,4 927,9
Основні засоби 206,6 217,9
Довгострокові фінансові інвестиції 356,9 356,9
Запаси 131,4 138,9
Сумарна дебіторська заборгованість 154,6 154,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 37,3 39,7
Нерозподілений прибуток (21,5) (3,3)
Власний капітал 852,1 870,3
Статутний капітал 713,9 713,9
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 64,3 57,4
Чистий прибуток (збиток) (18,2) (5,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 71386 71386
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7

наглядова рада прат «тБК«форум»
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ПАТ «КРЕМЕНЕЦЬГАЗ» (місцезнаходження Тернопільська обл., м. Кре-
менець, вул. Осовиця, 3, код ЄДРПОУ 14028568) повідомляє про скликання 
загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 03 квітня 2015 р. о 
10 годині за адресою: м. Кременець, вул. осовиця, 3, «Кабінет Голови 
правління» (другий поверх) Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах — на 24 годину 30 березня 2015 р. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде 
проводитись 03 квітня 2015 р. за місцем проведення загальних зборів акці-
онерів. Початок реєстрації о 8.00 хвилин, закінчення реєстрації — о 9.30. 
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ на право їх 
участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з 
вимогами чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
адресою: м. Кременець, вул. Осовиця, 3, організаційний комітет: до дати 
проведення загальних зборів, у робочі дні з 8 до 17 години; у день прове-
дення загальних зборів — за місцем їх проведення. Відповідальною особою 

за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є голова 
правління ПАТ «Кременецьгаз». Довідки за телефоном (03546) 2-48-94.

порядоК денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів..
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акці-

онерів.
4. Звіт голови правління ПАТ «Кременецьгаз» за 2014 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки розвитку на 
2015  рік. 

5. Звіт голови Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік. 

7. Затвердження річного звіту Товариства. Порядок покриття збитків То-
вариства за 2014 рік та плановий розподіл прибутку Товариства на 
2015  рік.

пат «КременецЬГаЗ»

акціонерам

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва

«Завод ЗалІЗоБетонниХ КонСтрУКцІй 
Ім. СвІтлани КовалЬСЬКої»

код за Єдр 05523398
місцезнаходження: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7

повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що 15 квітня 2015 р. о 16.00 годині відбудуться річні 
загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 
з наступним порядком денним: 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встанов-
лення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення 
порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 
ІМ.  СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУК-
ЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУК-
ЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії. 

5. Затвердження річного звіту ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОН-
СТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2014 рік, розподіл прибутку і 
збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

6. Внесення змін до Статуту ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОН-
СТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» шляхом затвердження Статуту в 
новій редакції.

7. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ  «ЗА-
ВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ».

8. Обрання голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕ-
ТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ».

9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та чле-
нами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами 
Наглядової ради.

10. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗА-
ВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ».

11. Обрання голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗО-
БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ».

12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства 
за 2014 р. (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 612670 608915
Основні засоби 48534 32904
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 44990 40218
Сумарна дебіторська заборгованість 302130 273206
Грошові кошти та їх еквіваленти 32053 38118
Нерозподілений прибуток 99862 84653
Власний капітал 163032 147823
Статутний капітал 4583 4583
Довгострокові зобов’язання 164076 148247
Поточні зобов’язання 285562 312845
Чистий прибуток (збиток) 15209 14446
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18331256 18331256
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1226 1210

Збори відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, актовий 
зал.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 15 квітня 2015 р. з 14.00 год. до 
15.45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — станом на 24 годину 08 квітня 2015 р.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваже-
ним представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену від-
повідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з пи-
тань порядку денного у Голови Правління Головаша Валерія Полікарпови-
ча у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день 
проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

телефон для довідок: (044)2390764.

наглядова рада пат «Завод ЗалІЗоБетонниХ  
КонСтрУКцІй Ім. СвІтлани КовалЬСЬКої»
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8 Про припинення Товариства в результаті ліквідації.
9. Про обрання Голови та членів ліквідаційної комісії. Про порядок робо-

ти ліквідаційної комісії.
10. Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товариства.
11. Про встановлення строку для подання претензій кредиторів.
12. Про порядок розподілу майна Товариства, що ліквідується, між кре-

диторами та акціонерами.
13. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
14. Обрання голови та членів Наглядової ради.
15. Затвердження умов цивільно — правових договорів, що укладати-

муться з ними.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів .
17. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії. 

18. Обрання голови та членів Ревізійної комісії. 
19. Затвердження умов цивільно — правових договорів, що укладати-

муться з ними.
20. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів

основні показники фінансово-господарської діяльності пат 
«Кременецьгаз» за 2014р. (2013) (тис.грн.)

Усього активів 992 (1100), Основні засоби 916 (999), Запаси 21 (21), Су-
марна дебіторська заборгованість 34 (57), Грошові кошти та їх еквіваленти 
0 (2), Нерозподілений прибуток -1074 (-1020), Власний капітал -1061 (-1007), 
Статутний капітал 13 (13), Поточні зобов’язання 2053 (2107), Чистий при-
буток (збиток) -54, (-119), Середньорічна кількість акцій (шт.) 50610 (50610), 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 (3).

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЧернІГІвСЬКий ремонтно-монтажний 

КомБІнат»
(код за ЄДРПОУ 02132645, місцезнаходження: вул. Щорса, буд. 58, 

м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів 15 квітня 2015 року о 09:30 годині за адресою: вул. Щорса, 
буд. 58, м. Чернігів, 14017 (каб. 1 в будинку адміністрації). Реєстрація 
акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 15 квіт-
ня 2015 року з 09:00 до 09:25 за місцем проведення загальних зборів. Для 
реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а 
представнику акціонера — також довіреність, оформлену відповідно до 
чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без дові-
реності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує об-
рання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної 
особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти 
від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у зборах: 08 квітня 2015 року. 

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження 

регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2014 

рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності товариства за 2014 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства 
за 2014 рік.

7. Розподіл чистого прибутку 2014 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники 

можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Щорса, 
буд. 58, м. Чернігів, 14017 (приймальня) у робочі дні з 09:00 до 12:00. В 
день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор 
Тарасовець Олександр Олександрович, тел. (0462) 678-248.

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

найменування показника період
звітний
2014 рік

попередній
2013 рік

Усього активів 2532,4 2966
Основні засоби 2236,2 2224,4
Довгострокові фінансові інвестиції 356 356
Запаси 111,0 154,4
Сумарна дебіторська заборгованість 440,3 451,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 54,8 10,1
Нерозподілений прибуток 802,9 861,3
Власний капітал 401,4 401,4
Статутний капітал 114,1 114,1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 212,4 115,5
Чистий прибуток (збиток) - 58,4 158,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 28166 28166
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 42 42

наглядова рада прат «Чернігівський рмК»

 повІдомлення про проведення ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
аКцІонерІв

приватне аКцІонерне товариСтво 
«рІтм» 

код ЄДРПОУ 36376078, місцезнаходження: 03680, м.Київ, вул.Панаса 
Любченка,15, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 
09 квітня 2015 року о 10:00. Місце проведення зборів: м. Київ, вул. па-
наса любченка, 15, кімната № 102. Початок реєстрації 09 квітня 
2015 року о 9:00, закінчення реєстрації о 9:55. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах:03 квітня 2015р.

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

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів ак-
ціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів 
акціонерів;

2. Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2014 р;

3. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 
2014р;

4. Звіт Ревізора Товариства про результати діяльності у 2014 р.; 
5. Затвердження звіту Товариства за 2014 р.;
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік;
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвер-

дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

8. Обрання ревізора Товариства;
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
10.Про укладання колективного договору.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, що 

посвідчує особу, для представників акціонерів — паспорт та довіренність, 
оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі пись-
мового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 10.00 до 16.00 годин за 
місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Київ, вул. Панаса Любчен-
ка,15, кімната 102, а в день проведення загальних зборів — також у місці 
їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами- т.в.о.директора Манзенко В.О., довідки за телефоном 
(044)5297137

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «рІтм» за 2014 рік 

(тис.грн.)
найменування показника  період

Звітний попередній
Усього активів 4381,9 4558,8
Основні засоби 2438,4 2594,1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1270,7 1298,2
Сумарна дебіторська заборгованість 186,6 297,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 478,9 359,1
Нерозподілений прибуток (1277,0) (1098,9)
Власний капітал 4329,7 4507,8
Статутний капітал 5606,7 5606,7
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 52,2 51,0
Чистий прибуток (збиток) (178,1) (190,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5607 5607
Кількість власних акцій,викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

т.в.о.директора  манзенко в.о. 
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Повідомляємо, що Чергові загальні збори акціонерів приватно-
Го аКцІонерноГо товариСтва «меГа-реСУрС», 
код ЄДРПОУ 30791770, місцезнаходження: 84333, Україна, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. 19 Партз'їзду, 29 (далі — «Товариство») відбудуться 
«08» квітня 2015 року о 14:00 за адресою: Україна, донецька обл., м. Крама-
торськ, вул. 19 партз'їзду, 29, в адміністративному корпусі (Кімната №3).

Реєстрація акціонерів буде здійснюватись з 13:30 до 13:55 в день про-
ведення зборів за місцем їх проведення. 

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах 
акціонерів, буде складено на 24 годину «02» квітня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
порядок денний

1. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2. Про обрання лічильної комісії. 
3. Затвердження річного звіту органів управління Товариства про ре-

зультати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Мега-ресурс» за 
2014 рік та про прийняття рішення за наслідками річного звіту.

4. Про розподіл прибутку та збитків Товариства.
5. Про зміни у складі органів управління Товариства.
6. Про надання згоди на укладання договорів.

основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства (тис.грн)*

найменування показника перiод
Звiтний 
2014р.

попередній 
2013р.

Усього активiв 31944 31934
Основнi засоби 13844 13874
Довгостроковi фiнансовi інвестиції – –
Запаси 41 325
Сумарна дебiторська заборгованість 8752 7206
Грошовi кошти та їх еквіваленти 1338 1263
Нерозподiлений прибуток -7892 -8032
Власний капiтал 31412 31272
Статутний капiтал 28000 28000
Резервний капітал 52 52
Довгостроковi зобов’язання –
Поточнi зобов’язання 409 443
Чистий прибуток (збиток) 140 75
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 28000 28000
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом 
перiоду (шт.)

– –

Загальна суму коштiв, витрачених на викуп 
власних акцiй протягом перiоду

– –

Чисельнiсть працiвникiв на кінець перiоду (осiб) 43 45
Акціонерам надається можливість ознайомитись з документами, необ-

хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні тиж-
ня (з 8-00 по 17-00) безпосередньо за місцезнаходження Товариства: 
84333, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 19 Партз'їзду, 29. По-
садова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами — менеджер Петровський Є.Л. 

директор прат «мега-ресурс»  Стоцький о.а.

 повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«ГермеС» 

ЄДРПОУ 01552291 
місцезнаходження: 36039 м. Полтава, вул. Шевченка, 29.

Загальні збори акціонерів відбудуться 7 квітня 2015 року о 15-00 год. 
в адмінприміщенні товариства за адресою: 36039 м. полтава, вул. Шев-
ченка, 29. 

Реєстрація акціонерів для участі в зборах з 14-00 год. до14-50 год. 
7 квітня 2015р. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 01 квітня 2015 р. 

порядок денний :
1. Обрання голови і секретаря зборів та лічильної комісії, затверджен-

ня регламенту.
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2014рік та 

його затвердження.
3. Звіт наглядової ради товариства і прийняття рішення по звіту.
4. Звіт ревізора і прийняття рішення по звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності.
6. Розподіл прибутку за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

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

 найменування показника Звітний 
період

попере-
дній період

 Усього активів 2422,5 1739,0
Основні засоби 669,2 711,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 80,0 47,5
Сумарна дебіторська заборгованість 124,3 70,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1520,6 883,0
Нерозподілений прибуток 1645,9 1011,9
Власний капітал 2077,1 1443,1
Статутний капітал 160,8 160,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 216,9 171,8
Чистий прибуток 634,0 371,2
Середньорічна кількість акцій (шт) 80409 80409
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 7 8

Під час підготовки до загальних зборів акціонери Товариства можуть озна-
йомитися з матеріалами пов’язаними з вирішенням питань, віднесених до по-
рядку денного загальних зборів в робочі дні з 9-00 год. до 13-00 год. за місцем 
знаходження товариства: 36039 м.Полтава, вул. Шевченка, 29. Відповідальна 
особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Змайло О.Б. 

довідки за телефоном 7-38-55 .
директор прат «Гермес»  о.Змайло 

приватне аКцІонерне товариСтво «КиївСтар»
повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

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

«Київ стар» 
2. Код за ЄДРПОУ: 21673832
3. Місцезнаходження: 03110, м. Київ, проспект Червонозоряний, б. 51
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 209 00 70; (044) 232 21 84
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.kyivstar.ua/kr/about/about/
partners/issuers

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
N  2826 від 03.12.2013 р.: зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
26 лютого 2015 р. наглядовою радою емітента було ухвалено рішення 

про призначення п. Ендрю Марка Девіса головою наглядової ради.
Призначення посадової особи на посаду голови наглядової ради здій-

снено на підставі рішення наглядової ради емітента, прийнятого у відповід-
ності з положеннями ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та 
статуту емітента, згідно з якими голова наглядової ради обирається члена-
ми наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного 
складу наглядової ради. 

Зміни в персональному складі наглядової ради пов'язані з припиненням 
повноважень п. Рене Ханнса Шустера в якості члена та голови наглядової 
ради за ініціативою акціонерів емітента, за поданням яких він призначався 
до складу наглядової ради. 

Інформація про розмір частки в статутному капіталі емітента, якою во-
лодіє особа: 0%.

Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: немає.
Строк, на який призначено особу: безстроково.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з листо-

пада 2013 р. і до теперішнього часу п. Девіс обіймає посаду головного фі-
нансового директора групи, VimpelCom Ltd., Нідерланди; з жовтня 2010 р. 
по жовтень 2013 р. обіймав посаду головного фінансового директора ком-
панії Verizon Communications Inc., США; з серпня 2007 р. по вересень 
2010 р. обіймав посаду головного фінансового директора компанії Vodafone 
India Limited (Індія), що входить до складу Vodafone Group plc. Пан Девіс 
входить до складу рад директорів низки компаній, які належать до групи 
VimpelCom Ltd., зокрема WIND Telecomunicazioni S.p.A. (Італія), Global 
Telecom Holding S.A.E (Єгипет) та ВАТ «Вимпел-Комунікації» (РФ). 

Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

III. підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

президент  п.а. Чернишов 
03.03.2015 р.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«внеШтранС»
Код ЄдрпоУ: 22959140, 

Місцезнаходження Товариства: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18 Апо-
відомляє, що 06 квітня 2015 року о 10-00 відбудуться річні загальні 
збори акціонерів.Місце проведення зборів — 01103, м. Київ, вул. Кікві-
дзе, 18 а, офіс 1

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 

зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря 
зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів 
товариства.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

4. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

5. Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

6. Затвердження річного балансу та звіту про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2014 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 
результатами господарської діяльності у 2014 році.

8. Про припинення повноважень Директора товариства.
9. Про обрання Директора товариства.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 

Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Про обрання Ревізора Товариства.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів
Основні засоби 27208 26560
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 397 298
Сумарна дебіторська заборгованість 2961 3120
Грошові кошти та їх еквіваленти 411 675
Нерозподілений прибуток 10218 11153
Власний капітал 10239 11174
Статутний капітал 21 21
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) 189 1207
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 66 68

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: 06.04.2015 р. з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. Для 
реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів необхідно мати пас-
порт або документ, що посвідчує особу, представнику акціонера — та-
кож документ, що підтверджує повноваження представника на участь у 
загальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із 
всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного за місцезнаходженням Товариства в робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю) з 09-00 до 17-00, в кімнаті №1, а в день проведення загальних 
зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор Колес-
нік  І.П., тел. (044) 494-22-30.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в за-
гальних зборах: станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведен-
ня загальних зборів — 31.03.2015 р.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Това-
риства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством 
України.Довідки за телефоном (044) 494-22-30.

 наглядової рада

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«еКоКлІн»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціо-
нерів та їх порядок денний

відповідно до рішення Наглядової ради від 27.02.2015р. (протокол 
№ 1)

1) повне найменування та місцезнаходження товариства: пу-
блічне акціонерне товариство «екоклін» (далі — товариство), 
03186, м. Київ, б-р Чоколівський, 19. 

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних 
зборів: 30 квітня 2015 року об 11 год. 40 хв.,

 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 21, 5 поверх, офіс № 34
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у 

загальних зборах: 
з 09 год.30 хв. до 11 год. 00 хв. 30 квітня 2015 року. При собі мати 

документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів 
додатково довіреність.

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 24 квітня 2015 р.

5) перелік питань, що виносяться на голосування: 
порядок денний: 
1. Про обрання лічильної комісії річних  Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Екоклін».
2. Про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ  «Екоклін». 
3. Про затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «Екоклін» за 

2014 фінансовий рік.
4. Про затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Екоклін» за 2014 

фінансовий рік.
5. Про розподілення прибутку і збитків ПАТ «Екоклін»  за 2014 рік.
6. Про заслуховування та затвердження   звіту Наглядової ради 

ПАТ  «Екоклін» за 2014 рік.
7. Про заслуховування та затвердження   звіту Правління ПАТ «Еко-

клін» за 2014 рік.
8. Про заслуховування та затвердження   звіту Ревізійної комісії 

ПАТ  «Екоклін» за 2014 рік.
9. Про  обрання складу Ревізійної комісії ПАТ «Екоклін».
10.Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами 

Ревізійної комісії ПАТ «Екоклін»,встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.

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

найменування показника період
попере-

дній
2013

Звітний
2014

Усього активів 254207 254373
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 2506 2672
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (збиток) 20 22
Власний капітал 170020 170022
Статутний капітал 170000 170000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 84187 84351
Чистий прибуток (збиток) 4 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17000000 17000000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 4

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних збо-
рів. Акціонери, які мають бажання ознайомитися з матеріалами під час 
підготовки річних загальних зборів акціонерів, можуть звертатися за 
наданням таких документів до Голови правління ПАТ «Екоклін» Мель-
ниченко Ірини Вікторівни за тел. 279-04-82 або за адресою 01001, 
м. Київ, вул. Хрещатик, 21, 5 поверх, офіс № 34, в робочі дні з 9 год. 
00 хв. до 18 год. 00 хв., а в день проведення загальних зборів — також 
у місці їх проведення.
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акціонерам
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва

«Завод ЗалІЗоБетонниХ КонСтрУКцІй  
Ім. СвІтлани КовалЬСЬКої»

код за Єдр 31987690
місцезнаходження: м. Київ, вул. Бажана, буд. 14

повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що 8 квітня 2015 р. о 10,00 годин відбудуться річні за-
гальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД ЗА-
ЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» з наступ-
ним порядком денним: 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встанов-
лення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлен-
ня порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Директора ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 
ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУК-
ЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. 
СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту, затвердження висновку Ревізору. 

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОН-
СТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2014 рік, розподіл прибутку і 
збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

6. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ЗА-
ВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ».

7. Обрання голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗО-
БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ».

8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та чле-
нами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами 
Наглядової ради.

9. Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОН-
НИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ».

10. Обрання Ревізора ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУК-
ЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ».
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

за 2014 р. (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 32887 32973
Основні засоби 62 98
Довгострокові фінансові інвестиції 18023 18023
Запаси 6123 6323
Сумарна дебіторська заборгованість 3423 3259
Грошові кошти та їх еквіваленти 5255 5269
Нерозподілений прибуток 32645 32505
Власний капітал 32887 32715
Статутний капітал 210 210
Довгострокові зобов’язання 0 251
Поточні зобов’язання 0 6
Чистий прибуток (збиток) 172 -391
Середньорічна кількість акцій (шт.) 210000 210000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 10

Збори відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Бажана, 14, 5-й під’їзд, 
офіс № 2.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 8 квітня 2015 р. з 9,30 год. до 
10,00 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — станом на 24 годину 2 квітня 2015 р.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваже-
ним представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з 
питань порядку денного у Директора Пилипенка Сергія Олександровича у 
робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день прове-
дення загальних зборів — також у місці їх проведення.

Телефон для довідок: (044) 5917730.
наглядова рада прат «Завод ЗалІЗоБетонниХ КонСтрУКцІй 

Ім. СвІтлани КовалЬСЬКої»

акціонерам

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва

«термІнал-м»
код в Єдр 31749934

місцезнаходження: м. Київ, резервна, буд. 8
повідомлення 

про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомляємо, що 8 квітня 2015 р. о 14,00 годині відбудуться річні 

загальні збори акціонерів ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» з наступним порядком 
денним: 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, вста-
новлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, вста-
новлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Директора ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» про результати фінансово-
господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» за 2014 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізору. 

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» за 2014 рік, роз-
поділ прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

6. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради 
ПрАТ  «ТЕРМІНАЛ-М».

7. Обрання голови та членів Наглядової ради 
ПрАТ  «ТЕРМІНАЛ-М».

8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та 
членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та 
членами Наглядової ради.

9. Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М».
10. Обрання Ревізора ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М».
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 р. 

(тис. грн.)
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 93088.0 95873.0
Основні засоби 17034.0 21362.0
Довгострокові фінансові інвестиції 218.0 218.0
Запаси 16892.0 11418.0
Сумарна дебіторська заборгованість 40054.0 50651.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 6356.0 4847.0
Нерозподілений прибуток 46289.0 46333.0
Власний капітал 47795.0 47643.0
Статутний капітал 1310.0 1310.0
Довгострокові зобов’язання 0.0 0.0
Поточні зобов’язання 45293.0 48230.0
Чистий прибуток (збиток) 152.0 613.0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5240000 5240000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

182 158

Збори відбудуться за адресою: м. Київ, резервна 8, 3-й поверх.
Реєстрація акціонерів буде проводитись 8 квітня 2015 р. з 13,30 год. 

до 14,00 год. за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах — станом на 24 годину 2 квітня 2015 р.
Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповнова-

женим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформ-
лену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує 
особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рі-
шень з питань порядку денного у Директора Яменко Олександра Бори-
совича у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в 
день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

телефон для довідок: (044) 5072419.
наглядова рада прат «термІнал-м»
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повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціо-
нерів та їх порядок денний

відповідно до рішення Наглядової ради від 27.02.2015 р. (Протокол 
№ 1)

1) повне найменування та місцезнаходження товариства: Пу-
блічне акціонерне товариство «Отава»; місцезнаходження:01042,  
м. Київ, вул. Чигоріна, 18;

2) дата, час та місце проведення річних загальних зборів акці-
онерів: «30» квітня 2015р.; об 11 год. 40 хв.;  01001, м. Київ, вул. Хре-
щатик, 21, оф.34;

3) Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у 
річних загальних зборах акціонерів: з 09 год. 30 хв. до 11 год. 
00 хв. «30» квітня 2015р. При собі мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт), а представникам акціонерів довіреність.

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах акціонерів:  «15» квітня 2015р.

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

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «Отава».

2. Про обрання секретаря річних Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ  «Отава».

3. Про затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «Отава» за 
2014 фінансовий рік.

4. Про затвердження річного звіту  ПАТ «Отава» за 2014 фінансо-
вий рік.

5. Про розподілення прибутку (покриття збитку) ПАТ «Отава» за 
2014 рік.

6. Про заслуховування та затвердження   звіту Наглядової ради 
ПАТ «Отава» за 2014 рік.

7. Про заслуховування та затвердження   звіту Правління ПАТ  «Ота-
ва» за 2014 рік.

8. Про заслуховування та затвердження   звіту Ревізійної комісії 
ПАТ «Отава» за 2014 рік.

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки річних загальних 
зборів акціонерів: акціонери, які мають бажання ознайомитися з ма-
теріалами під час підготовки річних загальних зборів акціонерів мо-
жуть звертатися за наданням таких документів до Голови правління 
ПАТ «Отава» Клименка Олега Миколайовича, який є посадовою осо-
бою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
вищезазначеними  документами, за тел. 279-04-82 або за адре-
сою  01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 21, оф. 34 в робочі дні з 9 год. 00  хв. 
до 18 год. 00 хв., а в день проведення річних загальних зборів акціоне-
рів — також у місці їх проведення.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «отава»
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(код ЄДРПОУ 31193296), яке зареєстроване за адресою: 54017, м. Ми-
колаїв, пр. Леніна, 93-В, повідомляє, що 10 березня 2015 року об 11:00, за 
адресою: Україна, миколаївська область, м. миколаїв, пр. леніна, 93-в, 
5-й поверх, офіс № 512, відбудуться позачергові Загальні збори акціоне-
рів Приватного акціонерного товариства «Сігма-Спорт». 

Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення Зборів 10 берез-
ня 2014 р. з 10.00 до 10.45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 04.03.2015 р.

порядок денний:
1. Про обрання складу лічильної комісії. 
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів. 
3. Про розгляд звернення ТОВ «М Моторс», ЄДРПОУ 35639053 щодо 

укладання додаткової угоди до договору іпотеки № G1114/8777/DI з ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» (далі — ПриватБанк), щодо збільшення суми гарантії на 
користь ПАТ «РЕНО УКРАЇНА» (далі — Договір гарантії).

4. Про надання повноважень на підписання від імені Товариства додат-
кової угоди до договору іпотеки, в тому числі необхідних документів для 
оформлення відповідного договору.

Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення Зборів «10» бе-
резня 2015 року з 10:30 до 10:45 в приміщенні, що знаходиться за адресою: 
Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Леніна, 93-В, 5-й поверх, 
офіс № 512.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — станом на 24 годину 04 березня 2015 року (станом на 24 го-
дину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтвер-
джує особу (паспорт, або інший визначений чинним законодавством доку-
мент, що посвідчує особу), представникам акціонерів — доручення на пра-
во участі та голосування у Зборах, посвідчене в передбаченому 
законодавством порядку та документ, що посвідчує особу (паспорт або ін-
ший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу).

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, пов’язаними 
з порядком денним Зборів за адресою: Україна, Миколаїв, пр. Леніна, 93-В, 
5-й поверх, офіс № 512, в робочі дні з 9:00 до 10:00. Контактна особа това-
риства з питань ознайомлення акціонерів з документами — Федорчук 
Олександр Володимирович. Посадова особа товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова Правління Фе-
дорчук Олександр Володимирович.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів подаються в письмовій формі 
згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту Товариства на 
адресу: Україна, Миколаїв, пр. Леніна, 93-В 5-й поверх, офіс № 512.

Рішення про зміни в порядку денному будуть доведені до відома всіх 
акціонерів шляхом надіслання кожному акціонеру повідомлення не пізніш 
як за 10 днів до проведення Зборів.

довідки за телефонами: (0512) 76-63-48.
Голова правління  о.в. федорчук

приватне аКцІонерне товариСтво «СІГма-Спорт»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМ-
ПАНIЯ "ТРIЙКА IНВЕСТ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента:
38103607; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4.
Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-42-07; 5.Електронна поштова
адреса: inbox@triykainvest.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.tri-
ykainvest.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 26.02.2015 р.
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд

26.02.2015 р.) та Наказу 2-К від 26.02.2015 р. обрано  на ту саму посаду
(переобрання, подовження терміну повноважень) Директора ПАТ "ФК
"ТРІЙКА ІНВЕСТ" Санжаровського Андрія Миколайовича (не надано зго-
ди на розкриття паспортних даних) строком до 26.02.2016 р. Не володiє
акцiями емiтента . Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа: Директор, ревізор.

Вiдповiдно до рiшення Виконавчого органу (Наказ № 3-к вiд 26.02.2015
р.) призначено  на ту саму посаду (подовження терміну повноважень) Го-
ловного бухгалтера ПАТ "ФК "ТРІЙКА ІНВЕСТ" Потапенко Тетяну Юрiївну
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком до моменту пе-
реобрання. Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа:
Голова Наглядової Ради, Головний бухгалтер,Член Наглядової Ради.

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

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

2. Найменування посади - 
Директор  ПАТ "ФК "ТРІЙКА ІНВЕСТ" 

Санжаровський Андрій Миколайович
27.02.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЧУМАЦЬКИЙ
ШЛЯХ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 35973723; 3. Місцезнаходження:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний рай-
он, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс:
(056) 735-01-17; 5.Електронна поштова адреса: inbox@chumash.com.ua; 6.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: www.chumash.com.ua; 7. Вид особливої
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 26.02.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради (Протокол б/н вiд 26.02.2015 р.) та Наказу 1-К від 26.02.2015 р. об-
рано  на ту саму посаду (переобрання, подовження терміну повноважень)
Голову Правління  ПАТ  "ТД "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"  Леонтюка  Володими-
ра Олеговича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком
до 26.02.2016 р. Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала
особа: Директор, Голова Правлiння.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 2. Найменування посади - Голова Правління  ПАТ "ТД
"ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" Леонтюк Володимир Олегович 27.02.2015 р.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акці-
онерного товариства.

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ". 

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, Дніпропет-
ровська обл., 53213, м. Нікополь, пр.Трубників, 14.

Шановний акціонер!
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕН-

ТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ"  ( ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ") повідом-
ляє Вас, що 08 квітня 2015 року о 14 годині, в підвальному приміщен-
ні  ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" за адресою: 53213, м. Ніко-
поль, пр. Трубників, 14, відбудуться чергові загальні збори акціонерів
Товариства. Дата та час , на які складається перелік акціонерів, що мають
право на участь у загальних зборах - 24 години 02 квітня 2015 року. Реєс-
трація  акціонерів та  їх повноважних представників для участі у загаль-
них зборах відбудеться 08 квітня 2015 року з 13.00 год. до 13.30 год. за
адресою:  53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14.

Порядок денний: 
1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської

діяльності Товариства за 2014 рік. 
3. Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік. 
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії  Товариства за

2014 рік.
5. Про дивіденди за 2014 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ  "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ", тис.грн.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних
зборів до дати проведення річних загальних зборів Товариство надає акці-
онерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного за адресою: 53213, м. Нікополь, пр. Труб-
ників, 14, щоденно (крім суботи та неділі) з 10.00 до 16.00 год. (обідня пе-
рерва з 12.00 до 13.00 год.), а в день проведення річних загальних зборів
- також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайом-
лення із зазначеними документами зборів є уповноважена особа Товарис-
тва - член правління Товариства Степанова Ніна Петрівна. Телефон для
довідок (05662) 2-25-51. Для  участі у зборах акціонерам необхідно мати
при собі документ, що посвідчує особу; а представникам акціонерів - доку-
мент, що посвідчує особу, та довіреність на участь у зборах, оформлену
згідно з вимогами чинного законодавства.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ"

Найменування показника
Період

Звітний
(2014 рік)

Попередній
( 2013 рік)

Усього активів 6131 6399
Основні засоби 5120 5301
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 410 397
Сумарна дебіторська заборгованість 465 186
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 19
Нерозподілений прибуток ( збиток) 3560 3898
Власний капітал 4640 4978
Статутний капітал 237 237
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1491 1421
Чистий прибуток (збиток) -254 109
Середньорічна кількість акцій, шт. 23723 23723
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду, шт. - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 85 89

Шановні акціонери 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «плаСКе»

У публікації щодо проведення Загальних Зборів Акціонерів, що 
було опубліковано у № 39 від 26.02.2015 р., була допущена по-
милка. 

Перший абзац повідомлення слід вважати наступним.
Доводжу до Вашого відома, що 06.04.2015 р. о 11:00 відбудуться 

річні Загальні Збори Акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«ПЛАСКЕ» (код ЄДРПОУ 30202681, місцезнаходження: Україна, 
65001, м. одеса, вул. академіка Заболотного, буд. 12) (надалі — 
Організація). 

Місце проведення та реєстрація акціонерів та запрошених за 
адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, буд. 14-А, ІІ поверх, кімната 
для переговорів, реєстрація акціонерів з 10:30 до 10:50. У Загальних 
Зборах мають право брати участь Акціонери відповідно до переліку 
Акціонерів Організації станом на 31.03.2015 р. та запрошені особи. 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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До уваги акціонерів пУБлІЧноГо аКцІонерноГо то-
вариСтва «днІпропетровСЬКе автотран-
Спортне пІдприЄмСтво 11205» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23935584)

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Дніпропетров-
ське автотранспортне підприємство 11205» (місцезнаходження: Україна, 
49087, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Калинова, 
будинок 87) запрошує акціонерів Товариства взяти участь у чергових річних 
загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 03.04.2015 року об 
11-00 в приміщенні пат «атп 11205» за адресою: м. дніпропетровськ, 
вул. Калинова, буд. 87 (конференц-зала, 3-й поверх).

Реєстрація учасників загальних зборів Товариства буде здійснюватись з 
09-45 години до 10-45 години в день та за місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів — належним 
чином оформлену довіреність, документ, що посвідчує особу (паспорт).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загаль-
них зборах акціонерів ПАТ «АТП 11205», буде складено станом на 24 годи-
ну 30 березня 2015 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення зборів) у порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України.

питання порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови 

та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосу-
вання на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління ПАТ «АТП 11205» про підсумки діяльності за 2014 рік 
та його затвердження.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «АТП 11205» за 2014 рік та його затвер-
дження.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «АТП 11205» за 2014 рік та їх 
затвердження.

5. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПАТ «АТП 
11205» по підсумкам діяльності за 2014 рік.

6. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи Това-
риства за 2014 рік.

7. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АТП 11205» на 2015 рік.
8. Затвердження вчинених значних правочинiв, ринкова вартiсть майна 

або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв То-
вариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства на початок року, 
якi вчинялись Товариством у термін з 04 квітня 2014 року по 03 квітня 
2015 року (включно).

9. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова 
вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 

вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства на початок року, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 
03 квітня 2015 року по 02 квітня 2016 року (включно), iз зазначенням харак-
теру правочинiв та їх граничної вартостi.

основні показники фінансово-господарської діяльності  
пат «атп 11205» (тис. грн.)

період
2014 рік 2013 рік

Усього активів 13595 12973
Основні засоби 20198 17567
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 96 112
Сумарна дебіторська заборгованість 969 787
Грошові кошти та їх еквіваленти 85 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ( 1242 ) ( 32 )
Власний капітал ( 568 ) 642
Статутний капітал 241 241
Довгострокові зобов’язання 9472 9097
Поточні зобов’язання 4691 3234
Чистий прибуток (збиток) ( 1210 ) ( 503 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) 963920 963920
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 393 201

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку ден-
ного чергових річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття 
рішень по них), акціонери ПАТ «АТП 11205» та/або їх представники можуть 
ознайомитися до дати проведення чергових річних загальних зборів акціонерів 
у робочі дні тижня з 09-00 до 16-30 години за адресою: Україна, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Калинова, буд. 87, кімната № 406, а також у день проведення 
чергових річних загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників 
у приміщенні ПАТ «АТП 11205» за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, 
вул.  Калинова, буд. 87 (конференц-зала (3-й поверх)). Документи надаються 
акціонеру ПАТ «АТП 11205» та/або його представнику для ознайомлення на 
підставі його письмового запиту, отриманого Наглядовою радою ПАТ «АТП 
11205» не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день про-
ведення чергових річних загальних зборів — в місці їх проведення без попере-
днього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акці-
онерів із документами (матеріалами) — Голова Наглядової ради Товариства 
Жуков  Г.Я., який за надходженням запиту визначає час і місце ознайомлення.

довідки за телефонами: (056) 7247297, (0562) 354988.
Голова наглядової ради  Г.я. жуков

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «житомир-
СЬКе автотранСпортне пІдприЄмСтво 11854» по-
відомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 17 квітня 
2015 року за адресою: м. житомир вул. Корольова, 158 в приміщенні 
клубу підприємства.

Початок зборів об 16.00. Реєстрація учасників зборів з 14.00 до 15.45. 
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує 
їхню особу, а представники — документ, що посвідчує їх особу, і доручення. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах: 13 квітня 2015 року.

порядок денний:
1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2014 рік.
2. Затвердження звіту та висновків Наглядової ради товариства.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.
4. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Житомирське АТП11854» 

за 2014 рік.
5. Затвердження планових нормативів розподілу чистого прибутку на 

2015 рік.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-

няття рішення з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 10025 

м. Житомир вул. Корольова, 158 приміщення клубу. Посадова особа това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
член Наглядової ради Федорченко І.А.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «житомирське атп-11854» за 2014 рік (тис. грн.)

найменування показника Звітний 
період 

(2014 р.)

попередній 
період 

(2013 р.)
Усього активів 6723 8704
Основні засоби 5709 7632
Запаси 503 425
Сумарна дебіторська заборгованість 479 638
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 3,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1310 -1691
Власний капітал 3172 4482
Статутний капітал 811 811
Довгострокові зобовязання 920 1440
Поточні зобовязання 2631 2782
Чистий прибуток (збиток) -1310 -1691
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3243618 3243618
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 57 62

правління «житомирське атп 11854»

 (місцезнаходження: 33022, м. Рівне, вул. Костромська, 25) повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Збори відбудуться 09 квітня 2015 року в приміщенні адміністратив-
ного корпусу прат «реноме», що знаходиться в м. рівному на вул. Ко-
стромській, 25, конференц-зал.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 9:45 год. до 9:55 год. 
Початок зборів — о 10:00 год.

Для реєстрації в якості учасника зборів акціонер повинен пред’явити 
паспорт громадянина України. Представник акціонера, крім паспорта гро-

мадянина України, повинен представити довіреність на право участі та го-
лосування на зборах акціонерів, посвідчену у встановленому законом по-
рядку.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах — 03 квітня 2015 року.

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, зві-

ту генерального директора, звіту ревізійної комісії.
2. Затвердження річного звіту товариства.

приватне аКцІонерне товариСтво «реноме»
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3. Визначення напрямків використання прибутку товариства.
4. Переобрання членів наглядової ради, затвердження умов трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами наглядової ради.

5. Попереднє схвалення значних правочинів.
ПрАТ «РЕНОМЕ» доводить до відома акціонерів інформацію про осно-

вні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РЕНОМЕ» за 2014 
звітний рік (тис. грн.):

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 167 077 194 725
Основні засоби 35 712 39 243
Довгострокові фінансові інвестиції 96 631 95 085
Запаси 81 248
Сумарна дебіторська заборгованість 27 332 22 585
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 135 37 502
Нерозподілений прибуток 111 542 105 351
Власний капітал 157 134 150 079
Статутний капітал 3 350 3 350

Довгострокові зобов’язання 3 749 4 675
Поточні зобов’язання 6 194 39 971
Чистий прибуток (збиток) 21 181 20 285
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3350000 3350000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 70 70 

Інформація за звітний період є попередньою і буде уточнена до дати 
проведення зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Рів-
не, вул. Костромська, 25, кім 215а. Посадова особа, відповідальна за озна-
йомлення акціонерів з документами — генеральний директор ПрАТ 
«РЕНОМЕ» Гладкевич Н.Ф., тел. для довідок: (0362) 69-34-50. Порядок на-
дання матеріалів (документів) для ознайомлення: документи надаються 
особисто акціонерам в паперовому або електронному вигляді протягом 
двох робочих днів з моменту звернення акціонера до особи, відповідальної 
за ознайомлення акціонерів з матеріалами до зборів.

Генеральний директор прат «реноме»  н.ф. Гладкевич

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код 

за ЄДРПОУ, 32587736, місцезнаходження: 03035, Україна, м. Київ,  
вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45) повідомляє про прове-
дення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — Збори).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 06 квітня 2015 року 
о 15 годині 00 хвилин за адресою: 03035, м. Київ, вул. митрополита 
василя липківського, буд. 45, оф. 701.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціо-
нерів) для участі в Зборах: з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хви-
лин.

Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «Міські інвестиції», які ма-
ють право на участь у Загальних зборах: визначається станом на 24 го-
дину за три робочих дні до дня проведення таких зборів, а саме на 
24  годину 31 березня 2015 року.

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

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

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2014 році.
7. Підтвердження повноважень посадових осіб.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства бу-

дуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про 
акціонерні товариства». Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, 
остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства 
не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку, визначе-
ному Законом України «Про акціонерні товариства».

Для участі в Загальних зборах необхідно мати при собі документи, 
які ідентифікують особу акціонера, а представникам акціонерів додатко-

во мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повнова-
ження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законо-
давства України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: кожен акціо-
нер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за адресою: 03035, Україна, м. Київ, 
вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, оф. 701 кожного вівтор-
ка з 10.00 до 12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 16.00, а в день проведен-
ня Загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальний за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор 
Нагаєвська Галина Андріївна.

Телефон для довідок: (044) 585-42-03
основні показники фінансово-господарської діяльності за 

2014 рік (тис.грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 305141,1 347257,8
Основні засоби 27205,9 29432,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5662,9 447,2
Сумарна дебіторська заборгованість 27339,4 42977,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 40,8 543,2
Нерозподілений прибуток (125247,1) (56692,3)
Власний капітал 124752,9 193307,7
Статутний капітал 250000,0 250000,0
Довгострокові зобов’язання 123616,3 114370,3
Поточні зобов’язання 56771,9 39579,8
Чистий прибуток (збиток) (68554,8) (17117,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 250000000 250000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Генеральний директор  нагаєвська Г.а.

приватне аКцІонерне товариСтво «мІСЬКІ ІнвеСтицІї» 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
КиївСЬКий Завод 

реаКтивІв,ІндиКаторІв та 
аналІтиЧниХ препаратІв «рІап» 

(Ідентифікаційний код 05761293 ( надалі — «Товариство») повідомляє 
про доповнення до порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 20.03.2015 р. о 15:00 наступним змістом: 
«Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарпиства 
(тис.грн. 2014/2013рр.).Усього активів : 3445/ 3196; Основні засоби: 
1980/1869; Довгострокові фінансові інвестиції : 0/0; Запаси: 1091/1089; 
Сумарна дебіторська заборгованість: 260/238,0; Грошові кошти та їх екві-
валенти: 40/6; Нерозподілений прибуток: 2240/2041; Власний капітал: 
2720/2521;Статутний капітал: 55/55; Довгострокові зобов’язання: 56/56; 
Поточні зобов’язання: 669/ 619; Чистий прибуток: 199/-351; Середньорічна 
кількість акцій(шт): 1109640 / 1109640; Кількість власних акцій, викупле-
них : (шт)0 /0; Загальна кількість коштів витрачених на викуп власних ак-
цій:0/0; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 57/ 59.»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «цюрУпин-
СЬКе» скликає загальні збори акціонерів 10.04.15 о 10.00 за адресою това-
риства: Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул.Горького, 28А, кабінет голови 
правління, з таким порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт про 
результати діяльності за 2014р. 3.Звіт наглядової ради, звіт та висновки рев-
комісії. 4.Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку 
за 2014р. 5.Переобрання наглядової ради. 6.Попереднє схвалення значних 
правочинів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах 06.04.15. З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за 
адресою товариства, звернувшись у приймальні до голови правління Лопа-
тюк  В.М. Реєстрація учасників зборів 10.04.15 з 09.15 до 09.50 за зазначеною 
адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам — паспорт та довіреність. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014/2013): 
Усього активів 146367/88912. Основні засоби 4173/4500. Запаси 59228/45861. 
Сумарна дбт заборгованість 72844/37076. Грошові кошти 9622/903. Нерозпо-
ділений прибуток 7826/3437. Власний капітал 2274/2641. Статутний капітал 
9635/9635. Поточні зобов’язання 126632/73199. Чистий прибуток 4022/2991. 
Кількість акцій 38538296/38538296. Чисельність працівників 124/99. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42, 3 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

22

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНIЯ "ДЕЛЬТА
КОЛЕКТ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 37717363; 3. Місцезнаходження:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район,
вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс:
(056)788-37-16; 5.Електронна поштова адреса: inbox@deltakolekt.dp.ua; 6.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: www.deltakolekt.dp.ua; 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 27.02.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради (Протокол б/н вiд 27.02.2015р.) та Наказу 1-К від 27.02.2015 р. обра-
но  на ту саму посаду (переобрання, подовження терміну повноважень)
Директора ПАТ  "ФК  "ДЕЛЬТА КОЛЕКТ" Кулієву Світлану Сергіївну  (не
надано згоди на розкриття паспортних даних) строком до 27.02.2016 р. Не
володiє акцiями емiтента . Немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа: генеральний
директор, директор, Головний бухгалтер, Iнспектор з кадрів. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади - Директор  ПАТ "ФК
"ДЕЛЬТА КОЛЕКТ" Кулієва Світлана Сергіївна 27.02.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВТОМЕХАНIЗАЦIЯ"; 2. Код за ЄДРПОУ
емітента: 36906459; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056)734-40-60; 5.Електронна
поштова адреса: inbox@avtomeh.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.avtomeh.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 26.02.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради (Протокол б/н вiд 26.02.2015 р.) та Наказу 1-К від 26.02.2015 р. обра-
но  на ту саму посаду (переобрання, подовження терміну повноважень)
Генерального Директора ПАТ  "АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ" Козієнка Олександра
Сергійовича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком до
26.02.2016 р. Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала осо-
ба: Генеральний директор, Голова Правлiння, Головний бухгалтер.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 2. Найменування посади - Генеральний директор  ПАТ
"АВТОМЕХАНIЗАЦIЯ" Козієнко Олександр Сергійович 27.02.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітен-
та: 35448991; 3. Місцезнаходження: 49007, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Бабушкiнський район, вулиця Бориса Кротова, будинок
50; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056)788-14-46; 5.Електронна
поштова адреса: inbox@gazovimeregi.com; 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.gazovimeregi.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 27.02.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради (Протокол б/н вiд 27.02.2015 р.) та Наказу 1-К від 27.02.2015 р. об-
рано  на ту саму посаду (переобрання, подовження терміну повноважень)
Голову Правління ПАТ "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ" Савлука Романа Ярославовича
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком до 27.02.2016
р. Не володiє акцiями емiтента . Немає непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа: Дирек-
тор, Голова Правлiння, Головний бухгалтер.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади - Голова Правління  ПАТ
"ГАЗОВІ МЕРЕЖІ" Савлук Роман Ярославович 27.02.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітентаІ.
Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI"; 2.
Код за ЄДРПОУ емітента: 32043600; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпро-
петровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця
Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056)788-43-
93; 5.Електронна поштова адреса: inbox@oilcity.dp.ua; 6. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: www.oilcity.dp.ua; 7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 26.02.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради (Протокол б/н вiд 26.02.2015 р.) та Наказу 1-К від 26.02.2015 р. об-
рано  на ту саму посаду (переобрання, подовження терміну повноважень)
Голову Правління  ПАТ  "НК "ОЙЛ СІТІ"  Романюка В'ячеслава Івановича
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком до 26.02.2016
р. Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа: Голова
Правлiння. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади - Голова Правління ПАТ
"НК "ОЙЛ СІТІ" Романюк В'ячеслав Іванович 27.02.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРОМТЕХ-
МОНТАЖ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 37032787; 3. Місцезнаходження:
4905, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район,
вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056)789-
32-86; 5.Електронна поштова адреса: inbox@promtehmontazh.com.ua; 6. Ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: www.promtehmontazh.com.ua; 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 27.02.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради (Протокол б/н вiд 27.02.2015 р.) та Наказу 1-К від 27.02.2015 р. об-
рано  на ту саму посаду (переобрання, подовження терміну повноважень)
Голову Правління ПАТ  "ВО "ПРОМТЕХМОНТАЖ" Сороку Олега Михай-
ловича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком до
27.02.2016 р. Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала осо-
ба: директор, Голова Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади - Голова Правління ПАТ
"ВО" ПРОМТЕХМОНТАЖ" Сорока Олег Михайлович 27.02.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента:
01384244; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4.
Міжміський код, телефон та факс: (056)735-01-16; 5.Електронна поштова
адреса: inbox@kievshlyahbud.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.kievshlyahbud.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про
зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 27.02.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради (Протокол б/н вiд 27.02.2015 р.) та Наказу 1-К від 27.02.2015 р. об-
рано  на ту саму посаду (переобрання, подовження терміну повнова-
жень) Генерального Директора ПАТ "КИЇВШЛЯХБУД" Четверик Тетяну
Анатоліївну (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком до
27.02.2016 р. Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала
особа: Директор, Генеральний директор, Голова Правлiння.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади - Генеральний директор
ПАТ "КИЇВШЛЯХБУД" Четверик Тетяна Анатоліївна 27.02.2015 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНIЯ "ДЕЛЬТА
КОЛЕКТ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 37717363; 3. Місцезнаходження:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район,
вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс:
(056)788-37-16; 5.Електронна поштова адреса: inbox@deltakolekt.dp.ua; 6.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: www.deltakolekt.dp.ua; 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 27.02.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради (Протокол б/н вiд 27.02.2015р.) та Наказу 1-К від 27.02.2015 р. обра-
но  на ту саму посаду (переобрання, подовження терміну повноважень)
Директора ПАТ  "ФК  "ДЕЛЬТА КОЛЕКТ" Кулієву Світлану Сергіївну  (не
надано згоди на розкриття паспортних даних) строком до 27.02.2016 р. Не
володiє акцiями емiтента . Немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа: генеральний
директор, директор, Головний бухгалтер, Iнспектор з кадрів. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади - Директор  ПАТ "ФК
"ДЕЛЬТА КОЛЕКТ" Кулієва Світлана Сергіївна 27.02.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВТОМЕХАНIЗАЦIЯ"; 2. Код за ЄДРПОУ
емітента: 36906459; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056)734-40-60; 5.Електронна
поштова адреса: inbox@avtomeh.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.avtomeh.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 26.02.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради (Протокол б/н вiд 26.02.2015 р.) та Наказу 1-К від 26.02.2015 р. обра-
но  на ту саму посаду (переобрання, подовження терміну повноважень)
Генерального Директора ПАТ  "АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ" Козієнка Олександра
Сергійовича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком до
26.02.2016 р. Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала осо-
ба: Генеральний директор, Голова Правлiння, Головний бухгалтер.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 2. Найменування посади - Генеральний директор  ПАТ
"АВТОМЕХАНIЗАЦIЯ" Козієнко Олександр Сергійович 27.02.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітен-
та: 35448991; 3. Місцезнаходження: 49007, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Бабушкiнський район, вулиця Бориса Кротова, будинок
50; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056)788-14-46; 5.Електронна
поштова адреса: inbox@gazovimeregi.com; 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.gazovimeregi.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 27.02.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради (Протокол б/н вiд 27.02.2015 р.) та Наказу 1-К від 27.02.2015 р. об-
рано  на ту саму посаду (переобрання, подовження терміну повноважень)
Голову Правління ПАТ "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ" Савлука Романа Ярославовича
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком до 27.02.2016
р. Не володiє акцiями емiтента . Немає непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа: Дирек-
тор, Голова Правлiння, Головний бухгалтер.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади - Голова Правління  ПАТ
"ГАЗОВІ МЕРЕЖІ" Савлук Роман Ярославович 27.02.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітентаІ.
Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI"; 2.
Код за ЄДРПОУ емітента: 32043600; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпро-
петровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця
Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056)788-43-
93; 5.Електронна поштова адреса: inbox@oilcity.dp.ua; 6. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: www.oilcity.dp.ua; 7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 26.02.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради (Протокол б/н вiд 26.02.2015 р.) та Наказу 1-К від 26.02.2015 р. об-
рано  на ту саму посаду (переобрання, подовження терміну повноважень)
Голову Правління  ПАТ  "НК "ОЙЛ СІТІ"  Романюка В'ячеслава Івановича
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком до 26.02.2016
р. Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа: Голова
Правлiння. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади - Голова Правління ПАТ
"НК "ОЙЛ СІТІ" Романюк В'ячеслав Іванович 27.02.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРОМТЕХ-
МОНТАЖ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 37032787; 3. Місцезнаходження:
4905, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район,
вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056)789-
32-86; 5.Електронна поштова адреса: inbox@promtehmontazh.com.ua; 6. Ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: www.promtehmontazh.com.ua; 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 27.02.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради (Протокол б/н вiд 27.02.2015 р.) та Наказу 1-К від 27.02.2015 р. об-
рано  на ту саму посаду (переобрання, подовження терміну повноважень)
Голову Правління ПАТ  "ВО "ПРОМТЕХМОНТАЖ" Сороку Олега Михай-
ловича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком до
27.02.2016 р. Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала осо-
ба: директор, Голова Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади - Голова Правління ПАТ
"ВО" ПРОМТЕХМОНТАЖ" Сорока Олег Михайлович 27.02.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента:
01384244; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4.
Міжміський код, телефон та факс: (056)735-01-16; 5.Електронна поштова
адреса: inbox@kievshlyahbud.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.kievshlyahbud.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про
зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 27.02.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради (Протокол б/н вiд 27.02.2015 р.) та Наказу 1-К від 27.02.2015 р. об-
рано  на ту саму посаду (переобрання, подовження терміну повнова-
жень) Генерального Директора ПАТ "КИЇВШЛЯХБУД" Четверик Тетяну
Анатоліївну (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком до
27.02.2016 р. Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала
особа: Директор, Генеральний директор, Голова Правлiння.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади - Генеральний директор
ПАТ "КИЇВШЛЯХБУД" Четверик Тетяна Анатоліївна 27.02.2015 р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«УКроптБаКалІя»

(Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Любецька, 189)
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО «УКРОПТБАКАЛІЯ» 

(далі — «Товариство»),
повідомляє про те, що 24 квітня 2015 року об 13.00 за адресою: 

м. Чернігів, вул. любецька, 189, приміщення їдальні відбудуться річні 
загальні збори акціонерів Товариства 

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

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загаль-
них зборів акціонерів.

2.Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних 
зборів акціонерів.

3.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 
2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про 
наслідки розгляду звіту.

5.Звіт Правління Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслід-
ки розгляду звіту.

6.Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження висновків Ревізійної 
комісії по звітах та балансу Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про 
наслідки розгляду звіту.

7.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності То-
вариства за 2014 р. Визначення порядку розподілу прибутку за 2014 р. 

8.Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів 
Ревізійної комісії Товариства. 

9.Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
10.Затвердження Договорів (Угод).

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

найменування показника період
Звітний
2014 р.

попередній
2013 р.

Усього активів 52006 47250
Основні засоби 48297 46489
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 662 107
Сумарна дебіторська заборгованість 2863 513
Грошові кошти та їх еквіваленти 90 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 22742 19778
Власний капітал 34317 31262
Статутний капітал 10668 10668
Довгострокові зобов’язання 3117 2909
Поточні зобов’язання 14572 13079
Чистий прибуток (збиток) 3055 3469
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31640143 31640143
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

104 101

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах: 

20 квітня 2015 р.
Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річ-

них загальних зборів з 12.00 до 12.50.
Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі 

необхідно мати:
• Паспорт або документ, що його заміняє;
• Представникам акціонерів та юридичним особам — доручення, 

оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що по-
свідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загаль-
них зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності 
до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приймальна Голови Правління, що-
денно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день проведення За-
гальних зборів за місцем їх проведення за адресою: м. Чернігів, вул. Лю-
бецька, 189, приміщення їдальні.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами: Головний бухгалтер Товариства Хлєбан Людмила Миколаївна.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: 
(04622) 5-82-44.

наглядова рада публічного акціонерного товариства  
«Укроптбакалія»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«УКроптКУлЬттовари»

(Місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Роднікова, 88),
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства 

«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 
(далі — «Товариство») повідомляє

про те, що 24 квітня 2015 р. року об 10.00 за адресою: м. Кіровоград, 
вул. роднікова, 88, актова зала відбудуться річні загальні збори акціо-
нерів Товариства 

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

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загаль-
них зборів акціонерів.

2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря 
загальних зборів акціонерів.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 
2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про 
наслідки розгляду звіту.

5. Звіт Генерального Директора Товариства за 2014 р. Прийняття рі-
шення про наслідки розгляду звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження висновків Ревізійної 
комісії по звітах та балансу Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про 
наслідки розгляду звіту.

7. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності То-
вариства за 2014 р. Визначення порядку розподілу прибутку за 2014 р. 

8. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів 
Ревізійної комісії Товариства. 

9. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
10. Затвердження Договорів (Угод).

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

найменування показника період
Звітний
2014 р.

попередній
2013 р.

Усього активів 2083 2338
Основні засоби 1102 1357
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3362 2706
Сумарна дебіторська заборгованість 8744 7903
Грошові кошти та їх еквіваленти 280 590
Нерозподілений прибуток 2033 1504
Власний капітал 4857 3352
Статутний капітал 2212 2212
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5447 6474
Чистий прибуток (збиток) 2033 1504
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8849320 8849230
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

62 67

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах: 20 квітня 2015 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річ-
них загальних зборів з 9.00 до 9.50.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі 
необхідно мати:

• Паспорт або документ, що його заміняє;
• Представникам акціонерів та юридичним особам — доручення, 

оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що по-
свідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загаль-
них зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності 
до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайоми-
тись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, 
акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Кіро-
воград, вул. Роднікова, 88, приймальна Генерального Директора Товари-
ства, щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день проведен-
ня Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: м. Кіровоград, 
вул. Роднікова, 88, актова зала.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами: генеральний Директор Товариства Яворський Ігор Олегович.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: 
(0522) 27-68-56.

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства  
«Укропткульттовари»
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Шановні акціонери 

ат «БериСлавСЬКий маШиноБУдІвний 
Завод»!

Публічне акціонерне товариство «Бериславський машинобудівний за-
вод» (місцезнаходження: вул. 25 Жовтня, 73, м. Берислав, Херсонська об-
ласть, Україна, 74300) повідомляє про скликання чергових (річних) загаль-
них зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Бериславський 
машинобудівний завод».

Загальні збори відбудуться 09 квітня 2015 року о 14:00 годині за адре-
сою: 74300, Херсонська область, місто Берислав, вулиця 25 жовтня, 73, 
приміщення клубу ат «Бериславський машинобудівний завод». 

Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться 09 квітня 2015 року 
за місцем проведення Загальних зборів: початок о 12:00 год., закінчення о 
13:45 год. Для реєстрації учасникам Загальних зборів необхідно мати пас-
порт, уповноваженим представникам — паспорт та довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах, посвідчену належним чином.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 03.04.2015 р. на 24 годину.

порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ «Бериславський ма-

шинобудівний завод».
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ «Бериславський 

машинобудівний завод».
3. Прийняття рішення щодо звіту Правління про результати фінансово-

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

4. Прийняття рішення щодо звіту Наглядової ради Товариства про робо-
ту за 2014 рік.

5. Прийняття рішення щодо звіту Ревізійної комісії про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

6. Затвердження річного звіту по результатам діяльності Товариства за 
2014 рік. 

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товари-
ства, отриманого в 2014 році, станом на 31.12.2014 року та порядок вико-
ристання прибутку, що буде отриманий Товариством протягом 2015 року. 

8. Схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом 
2014 року. 

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом 2015 року.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства.

11. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Пропозиції та доповнення щодо порядку денного Загальних зборів 

прий маються у письмовій формі канцелярією за місцезнаходженням 
АТ «Бериславський машинобудівний завод» у термін, згідно з чинним за-
конодавством.

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери мають право ознайо-
митись з матеріалами Загальних зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час за 
місцезнаходженням АТ «Бериславський машинобудівний завод»:  
вул. 25 Жовтня, 73, м. Берислав, Херсонська область, Україна, 74300, а в 
день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами з питань порядку денного — Федоренко Олександр Павлович.

наглядова рада ат «Бериславський машинобудівний завод»

повІдомлення про виникнення особливої інформації емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні).

I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне 
акціонерне товариство «Край Керама». 2. Код за ЄДРПОУ: 25290826. 
3. Місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Заводська, 
буд. 2. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0445935001. 5. Електро-
нна поштова адреса: krayinfo@kerama-marazzi.ru. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: www.kerama.informs.net.ua 7. Вид особливої інфор-
мації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
1. Рішенням Засідання Наглядової Ради ПрАТ «Край Керама» від 

24.02.2015 р. припинені повноваження посадової особи — директора 
ПрАТ «Край Керама» Осетського Віктора Аркадійовича (фізична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка у статутному 
капіталі 0,00%. На посаді перебував 2 роки і 3 місяці. Підстава звіль-

нення — за угодою сторін. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. 

2. Рішенням Засідання Наглядової Ради ПрАТ «Край Керама» від 
24.02.2015 р. призначений на посаду Директора ПрАТ «Край Керама» 
Муренков Петро Геннадійович (фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Акціями ПрАТ «Край Керама» не володіє. 
Частка у статутному капіталі ПрАТ «Край Керама» 0,00%. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який 
обрано — 1 рік (до 01 березня 2016 року). Інші посади, які обіймав про-
тягом останніх п’яти років — директор виконавчий ПрАТ «Край Кера-
ма».

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

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

директор прат «Край Керама»  муренков п.Г.

приватне аКцІонерне товариСтво «Край Керама»

до уваги акціонерів

пат «УКрЗаКордонГеолоГІя» !
ПАТ «УКРЗАКОРДОНГЕОЛОГІЯ» (місцезнаходження за адресою: 

04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 78; код за ЄДРПОУ 30407311) повідом ляє 
про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квіт-
ня 2015 р. о 17-00 за адресою: м. 03056, м. Київ, вул. в. Гетьмана, 27.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 16-45 до 17-00 в день прове-
дення зборів за місцем проведення зборів.

порядок денний:
1. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік.
2. Затвердження річного звіту та балансу Товариства.
3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
4. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 р.
6. Затвердження значних правочинів, якщо ринкова вартість майна (ро-

біт, послуг), що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7. Прийняття рішення щодо продовження строку дії Договору про муль-
тивалютну кредитну лінію №1322м-10 від 01.07.2010р.

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а 
уповноваженим особам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену 
згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного акціонери можуть 
у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства на підставі 
письмового запиту . 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Савков В.І.

Телефон для довідок (044) 408 38 27.
Інформація про основні показники діяльності товариства  

за 2014 рік:
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «УКРЗАКОРДОНГЕОЛОГІЯ» 
за 2014 рік (тис.грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 117 833,00 163 297,00
Основні засоби 371,00 109,00
Довгострокові фінансові інвестиції 1 093,00 1 093,00
Запаси 18 266,00 5 241,00
Сумарна дебіторська заборгованість  88 910,00 148 289,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 616,00 14,00
Нерозподілений прибуток -19 779,00 -20 842,00
Власний капітал -19 631,00 -20 694,00
Статутний капітал 148,00 148,00
Довгострокові зобов’язання 75 073,00 83 973,00
Поточні зобов’язання 62 391,00 100 018,00
Чистий прибуток (збиток) 1 063,00 -14 755,00
Середньорічна кількість акцій (шт.) 590,000 590,000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0,000 0,000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0,000 0,000

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

7 7

Генеральний директор  Савков в.І.
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«феодоСІйСЬКий меХанІЧний Завод»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: публічне акціонерне товари-
ство «феодосійський механічний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 01423062
3. Місцезнаходження: 03062, м.Київ, проспект Перемоги, буд.77/1, 

к.20
4. Міжміський код, телефон та факс: 0986994001
5. Електронна поштова адреса: fmzcpl@gmail.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: feodmech.crimea.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення:

Згідно статуту товариства рішенням засідання Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства «Феодосійський механічний за-
вод» від 26.02.2015 року (Протокол № б/н): 1) припинено повнова-
ження (звільнено) Директора — Борсало Олексія Вікторовича. Воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента 15,652184%. Перебував 
на посаді з 25.04.2014р.; 2) на термін 3 (три) роки обрано (призначе-
но) з 27.02.2015 року на посаду Директор ПАТ «Феодосійський меха-
нічний завод» Єльчанінов Олександр Сергійович. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,394690%. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п’яти років: Директор ПАТ «Феодосійський 
механічний завод». Посадові особи згоди на розкриття паспортних 
даних не надали. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не мають.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством директор Єльчанінов олександр 
Сергійович, 27.02.2015р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМ-
ПАНIЯ "ТРIЙКА IНВЕСТ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента:
38103607; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4.
Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-42-07; 5.Електронна поштова
адреса: inbox@triykainvest.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.tri-
ykainvest.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 26.02.2015 р.
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд

26.02.2015 р.) та Наказу 2-К від 26.02.2015 р. обрано  на ту саму посаду
(переобрання, подовження терміну повноважень) Директора ПАТ "ФК
"ТРІЙКА ІНВЕСТ" Санжаровського Андрія Миколайовича (не надано зго-
ди на розкриття паспортних даних) строком до 26.02.2016 р. Не володiє
акцiями емiтента . Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа: Директор, ревізор.

Вiдповiдно до рiшення Виконавчого органу (Наказ № 3-к вiд 26.02.2015
р.) призначено  на ту саму посаду (подовження терміну повноважень) Го-
ловного бухгалтера ПАТ "ФК "ТРІЙКА ІНВЕСТ" Потапенко Тетяну Юрiївну
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком до моменту пе-
реобрання. Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа:
Голова Наглядової Ради, Головний бухгалтер,Член Наглядової Ради.

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

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

2. Найменування посади - 
Директор  ПАТ "ФК "ТРІЙКА ІНВЕСТ" 

Санжаровський Андрій Миколайович
27.02.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЧУМАЦЬКИЙ
ШЛЯХ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 35973723; 3. Місцезнаходження:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний рай-
он, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс:
(056) 735-01-17; 5.Електронна поштова адреса: inbox@chumash.com.ua; 6.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: www.chumash.com.ua; 7. Вид особливої
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 26.02.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради (Протокол б/н вiд 26.02.2015 р.) та Наказу 1-К від 26.02.2015 р. об-
рано  на ту саму посаду (переобрання, подовження терміну повноважень)
Голову Правління  ПАТ  "ТД "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"  Леонтюка  Володими-
ра Олеговича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком
до 26.02.2016 р. Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала
особа: Директор, Голова Правлiння.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 2. Найменування посади - Голова Правління  ПАТ "ТД
"ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" Леонтюк Володимир Олегович 27.02.2015 р.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акці-
онерного товариства.

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ". 

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, Дніпропет-
ровська обл., 53213, м. Нікополь, пр.Трубників, 14.

Шановний акціонер!
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕН-

ТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ"  ( ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ") повідом-
ляє Вас, що 08 квітня 2015 року о 14 годині, в підвальному приміщен-
ні  ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" за адресою: 53213, м. Ніко-
поль, пр. Трубників, 14, відбудуться чергові загальні збори акціонерів
Товариства. Дата та час , на які складається перелік акціонерів, що мають
право на участь у загальних зборах - 24 години 02 квітня 2015 року. Реєс-
трація  акціонерів та  їх повноважних представників для участі у загаль-
них зборах відбудеться 08 квітня 2015 року з 13.00 год. до 13.30 год. за
адресою:  53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14.

Порядок денний: 
1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської

діяльності Товариства за 2014 рік. 
3. Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік. 
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії  Товариства за

2014 рік.
5. Про дивіденди за 2014 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ  "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ", тис.грн.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних
зборів до дати проведення річних загальних зборів Товариство надає акці-
онерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного за адресою: 53213, м. Нікополь, пр. Труб-
ників, 14, щоденно (крім суботи та неділі) з 10.00 до 16.00 год. (обідня пе-
рерва з 12.00 до 13.00 год.), а в день проведення річних загальних зборів
- також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайом-
лення із зазначеними документами зборів є уповноважена особа Товарис-
тва - член правління Товариства Степанова Ніна Петрівна. Телефон для
довідок (05662) 2-25-51. Для  участі у зборах акціонерам необхідно мати
при собі документ, що посвідчує особу; а представникам акціонерів - доку-
мент, що посвідчує особу, та довіреність на участь у зборах, оформлену
згідно з вимогами чинного законодавства.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ"

Найменування показника
Період

Звітний
(2014 рік)

Попередній
( 2013 рік)

Усього активів 6131 6399
Основні засоби 5120 5301
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 410 397
Сумарна дебіторська заборгованість 465 186
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 19
Нерозподілений прибуток ( збиток) 3560 3898
Власний капітал 4640 4978
Статутний капітал 237 237
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1491 1421
Чистий прибуток (збиток) -254 109
Середньорічна кількість акцій, шт. 23723 23723
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду, шт. - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 85 89

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42, 3 березня 2015 р. 
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

приватне акціонерне товариство «Костопільський завод 
скловиробів»

1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство 
«Костопільський завод скловиробів»

2. Код за ЄДРПОУ 30923971
3. Місцезнаходження: 35000, Рівненська область, місто Костопіль, вули-

ця Гвардійська, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (03657) 2-10-90, (0367) 2-14-31
5. Електронна поштова адреса: loer@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет http://kostopilglass.com.ua
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Костопіль-
ський завод скловиробів» 24 лютого 2015 року прийнято рішення про звіль-
нення Філімонюка Андрія Андрійовича з Посади Голови правління 
ПрАТ «КЗС» з 25 лютого 2015 року за власним бажанням в зв’язку з вихо-
дом на пенсію. Філімонюк Андрій Андрійович (згоду на розкриття паспорт-
них даних не надавав), володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ «КЗС» 
у розмірі 4,85%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На посаді Голови правління ПрАТ «КЗС» перебував протягом 13 років 
11 місяців.

приватне аКцІонерне товариСтво «КоСтопІлЬСЬКий Завод СКловироБІв»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМ-
ПАНIЯ "ТРIЙКА IНВЕСТ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента:
38103607; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4.
Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-42-07; 5.Електронна поштова
адреса: inbox@triykainvest.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.tri-
ykainvest.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 26.02.2015 р.
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд

26.02.2015 р.) та Наказу 2-К від 26.02.2015 р. обрано  на ту саму посаду
(переобрання, подовження терміну повноважень) Директора ПАТ "ФК
"ТРІЙКА ІНВЕСТ" Санжаровського Андрія Миколайовича (не надано зго-
ди на розкриття паспортних даних) строком до 26.02.2016 р. Не володiє
акцiями емiтента . Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа: Директор, ревізор.

Вiдповiдно до рiшення Виконавчого органу (Наказ № 3-к вiд 26.02.2015
р.) призначено  на ту саму посаду (подовження терміну повноважень) Го-
ловного бухгалтера ПАТ "ФК "ТРІЙКА ІНВЕСТ" Потапенко Тетяну Юрiївну
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком до моменту пе-
реобрання. Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа:
Голова Наглядової Ради, Головний бухгалтер,Член Наглядової Ради.

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

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

2. Найменування посади - 
Директор  ПАТ "ФК "ТРІЙКА ІНВЕСТ" 

Санжаровський Андрій Миколайович
27.02.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЧУМАЦЬКИЙ
ШЛЯХ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 35973723; 3. Місцезнаходження:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний рай-
он, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс:
(056) 735-01-17; 5.Електронна поштова адреса: inbox@chumash.com.ua; 6.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: www.chumash.com.ua; 7. Вид особливої
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 26.02.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради (Протокол б/н вiд 26.02.2015 р.) та Наказу 1-К від 26.02.2015 р. об-
рано  на ту саму посаду (переобрання, подовження терміну повноважень)
Голову Правління  ПАТ  "ТД "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"  Леонтюка  Володими-
ра Олеговича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком
до 26.02.2016 р. Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала
особа: Директор, Голова Правлiння.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 2. Найменування посади - Голова Правління  ПАТ "ТД
"ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" Леонтюк Володимир Олегович 27.02.2015 р.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акці-
онерного товариства.

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ". 

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, Дніпропет-
ровська обл., 53213, м. Нікополь, пр.Трубників, 14.

Шановний акціонер!
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕН-

ТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ"  ( ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ") повідом-
ляє Вас, що 08 квітня 2015 року о 14 годині, в підвальному приміщен-
ні  ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" за адресою: 53213, м. Ніко-
поль, пр. Трубників, 14, відбудуться чергові загальні збори акціонерів
Товариства. Дата та час , на які складається перелік акціонерів, що мають
право на участь у загальних зборах - 24 години 02 квітня 2015 року. Реєс-
трація  акціонерів та  їх повноважних представників для участі у загаль-
них зборах відбудеться 08 квітня 2015 року з 13.00 год. до 13.30 год. за
адресою:  53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14.

Порядок денний: 
1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської

діяльності Товариства за 2014 рік. 
3. Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік. 
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії  Товариства за

2014 рік.
5. Про дивіденди за 2014 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ  "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ", тис.грн.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних
зборів до дати проведення річних загальних зборів Товариство надає акці-
онерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного за адресою: 53213, м. Нікополь, пр. Труб-
ників, 14, щоденно (крім суботи та неділі) з 10.00 до 16.00 год. (обідня пе-
рерва з 12.00 до 13.00 год.), а в день проведення річних загальних зборів
- також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайом-
лення із зазначеними документами зборів є уповноважена особа Товарис-
тва - член правління Товариства Степанова Ніна Петрівна. Телефон для
довідок (05662) 2-25-51. Для  участі у зборах акціонерам необхідно мати
при собі документ, що посвідчує особу; а представникам акціонерів - доку-
мент, що посвідчує особу, та довіреність на участь у зборах, оформлену
згідно з вимогами чинного законодавства.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ"

Найменування показника
Період

Звітний
(2014 рік)

Попередній
( 2013 рік)

Усього активів 6131 6399
Основні засоби 5120 5301
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 410 397
Сумарна дебіторська заборгованість 465 186
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 19
Нерозподілений прибуток ( збиток) 3560 3898
Власний капітал 4640 4978
Статутний капітал 237 237
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1491 1421
Чистий прибуток (збиток) -254 109
Середньорічна кількість акцій, шт. 23723 23723
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду, шт. - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 85 89

до відома акціонерів 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«УКрмедфарм» (код ЄдрпоУ 22949302) 
Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрмедфарм» (надалі Товари-

ство) відбудуться 14 квітня 2015р. о 10.00 годині з наступним порядком 
денним: 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ  «Укр-
медфарм», встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної 
комісії.

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

3. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії. 

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, розподіл прибут-
ку і збитків, прийняття рішення про розмір та виплату річних дивідендів.

5.Про затвердження Договорів ( Угод) Товариства.
6.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
8.Обрання Директора Товариства.
9.Обрання Ревізора Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства за 2014 р. 

(тис. грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 4022 4102
Основні засоби 223 294
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 2076 1506
Сумарна дебіторська заборгованість 244 1180
Грошові кошти та їх еквіваленти 1455 1076
Нерозподілений прибуток 32 435
Власний капітал 1744 2148
Статутний капітал 1 1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2278 1954
Чистий прибуток (збиток) 32 435
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) 16 18

Збори відбудуться за адресою: 02095 м. Київ, вул.а.ахматової, 33, 
нежиле приміщення №130, 1 (перший) поверх , кімн. 2.

Юридична адреса : 01103 м. Київ, вул.Кіквідзе, 18-а.
Реєстрація акціонерів буде проводитись 14.04.2015 р. з 9-30 до 10.00 

за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 

проведення загальних зборів — 10.03.2015 р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах — станом на 24 годину 07.04.2015 р.
Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваже-

ним представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з 
питань порядку денного у директора Листопад Ю.А. у робочі дні, робочий 
час за адресою:02095 м. Київ, вул. А. Ахматової, 33, нежиле приміщення 
№130, 1 (перший) поверх , кімн. 2 , в день проведення загальних зборів — 
також у місці їх проведення.

телефон для довідок: 501- 73- 44, контактна особа Листопад Г.Р.
директор прат «Укрмедфарм»
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Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Костопіль-
ський завод скловиробів» 24 лютого 2015 року прийнято рішення про об-
рання на Посаду виконуючого обов’язки правління ПрАТ «КЗС» з 26 лютого 
2015 року Кучерука Сергія Анатолійовича.Термін дії повноважень виконую-
чого обов’язки Голови Правління – до наступних чергових Загальних Зборів 
Товариства. Протягом останніх п’яти років займав посаду директора з ви-
робництва ПрАТ «Костопільський завод скловиробів». Кучерук Сергій Ана-
толійович згоду на розкриття паспортних даних не надавав, часткою в Ста-
тутному капіталі ПрАТ «КЗС» не володіє, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Костопіль-
ський завод скловиробів» 24 лютого 2015 р. прийнято рішення про обран-
ня Жданюка Романа Васильовича на посаду члена Правління - до наступ-

них чергових Загальних Зборів Товариства. Протягом останніх п’яти років 
займав посади з 2010 по 2013 р. начальник виробничо-технічного бюро 
ПрАТ «Костопільський завод скловиробів», з 2013 по даний час начальник 
виробничо-технічного відділу ПрАТ «Костопільський завод скловиробів». 
Жданюк Роман Васильович згоду на розкриття паспортних даних не нада-
вав, часткою в Статутному капіталі ПрАТ  «КЗС» не володіє, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

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

26.02.2015р.
виконуючий обов’язки
Голови правління прат «КЗС»  Кучерук Сергій анатолійович

 пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КоломийСЬКе автотранСпортне 

пІдприЄмСтво» 
(код за ЄДРПОУ 03116996; місцезнаходження: 78200, Івано-

Франківська обл., м.Коломия, пр.М.Грушевського,94) повідомляє, що чер-
гові загальні збори акціонерів ПАТ «Коломийське АТП» відбудуться 
17.04.2015 року об 11-00 годині в приміщенні класу безпеки дорож-
нього руху автопідприємства (адмінкорпус) за адресою: 78200, Івано-
франківська обл., м.Коломия, пр.м. Грушевського,94. Реєстрація 
учасників зборів з 10.00 год. до 10.45 год. в день та за місцем проведення 
зборів.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, робочих органів та затвердження регла-

менту зборів.
2. Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2014 рік та 

основні напрями діяльності Товариства у 2015 р. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Голови Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії про роботу. Затвердження висновків Ревізійної 
комісії щодо річного звіту та балансу за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік та 
порядок розподілу прибутку (покриття збитків).

6. Внесення змін до статуту та затвердження нової редакції статуту 
Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової ре-
дакції статуту та на проведення державної реєстрації статуту.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих загальних зборах акціонерів, — станом на 24-00 год. 10.04.2015р. Озна-
йомитись з документами з питань порядку денного та вносити свої пропо-
зиції, зауваження до них можна у робочі дні з 13-00 до 16-00 год. в кабінеті 
Голови Наглядової Ради за адресою: 78200, Івано-Франківська обл., м.Ко-
ломия, пр.М.Грушевського,94. Відповідальна особа за ознайомлення акці-
онерів з документами: Атаманов Микола Павлович. Контактний телефон: 
0343323645. Довідки за телефоном: 03433-24967. Для реєстрації акціоне-
ри повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а пред-
ставникам акціонерів додатково необхідно мати документи (довіреність 
тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відпо-
відності до вимог чинного законодавства.

оСновнІ поКаЗниКи фінансово-господарської діяльності 
(тис.грн.)

найменування показника період
2013р. 2014р.

Усього активів 927 782
Основні засоби 829 684
Довгострокові фінансові інвестиції 98 98
Запаси 37 8
Сумарна дебіторська заборгованість 387 476
Грошові кошти та їх еквіваленти 128 51
Нерозподілений прибуток -2962 -3125
Власний капітал 487 324
Статутний капітал 661 661
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 919 993
Чистий прибуток (збиток) -407 -163
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2642000 2642000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 155 149

акціонерам

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«дарницЬКий Завод ЗБК» 

код за Єдр 01373298
місцезнаходження: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 11

повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що 17 квітня 2015 р. о 12,00 годин відбудуться річні 
загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДАР-
НИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» з наступним порядком денним: 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встанов-
лення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлен-
ня порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Директора ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2014 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати 
перевірки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної 
комісії. 

5. Затвердження річного звіту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 
2014 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату диві-
дендів.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

за 2014 р. (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 95240 57529
Основні засоби 31243 25662
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9753 6040
Сумарна дебіторська заборгованість 48447 22729
Грошові кошти та їх еквіваленти 4006 2721
Нерозподілений прибуток (8474) 452
Власний капітал 23705 32631
Статутний капітал 21704 21704
Довгострокові зобов’язання 50000 10000
Поточні зобов’язання 21535 14898
Чистий прибуток (збиток) (8926) 452
Середньорічна кількість акцій (шт.) 86814408 86814408
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 328 322

Збори відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 11, акто-
вий зал.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 17 квітня 2015 р. з 11,00 год. 
до 11.45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — станом на 24 годину 10 квітня 2015 р.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваже-
ним представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з 
питань порядку денного у головного бухгалтера Литвякової Т.Л. у робочі 
дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день проведення 
загальних зборів — також у місці їх проведення.

телефон для довідок: (044) 567-89-88. 
наглядова рада пат «дарницЬКий Завод ЗБК»
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ЗвІт 
про результати розміщення облігацій

товариСтво З оБмеженою 
вІдповІдалЬнІСтю «аГроХолдІнГ 

полІССя», код за ЄдрпоУ 34882646
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 01/2/2015 - Т.
Дата реєстрації «20» січня 2015 року.

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

30 січня 2015 року

фактична 10 лютого 2015 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

29 січня 2016 року

фактична 10 лютого 2015 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

240′000 (двісті сорок 
тисяч)  штук 

фактично розміщених 240′000 (двісті сорок 
тисяч)  штук

4. Загальна номінальна вартість випус-
ку (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

240 000 000 (двісті сорок 
мільйонів) гривень 00 копійок

фактично розміщених, грн 240 000 000 (двісті сорок 
мільйонів) гривень 
00 копійок

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн

216 000 000 (двісті шістнад-
цять мільйонів) гривень 
00 копійок

Облігації, придбані членами наглядо-
вої (спостережної) ради**

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

Облігації, придбані членами виконав-
чого органу**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації 
(грн):

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

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

Від емітента:
Голова комісії з 

припинення 
(посада)

________ 
(підпис)

М.П.

Квятковський Сергій 
віталійович

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від аудитора*:

директор 
(посада)

________ 
(підпис)

М.П.

ватаманюк марія михайлівна 
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, 
через яку здійснено 
публічне 
розміщення облігацій***:

Голова правління 
(посада)

________ 
(підпис)

М.П.

доломина максим петрович 
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального 
депозитарію 
цінних паперів:

директор 
департаменту 

(посада)
________ 
(підпис)

М.П.

адамовська марина 
олександрівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

__________ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами. 
*** У разі публічного розміщення облігацій.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
“КредI аГрIКолЬ БанК”

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КРЕДI АГРIКОЛЬ 
БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 14361575
3. Місцезнаходження вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, 

01004
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(044) 392 70 14; (044) 392 70 14

5. Електронна поштова адреса Yuliia.Fedorenko@credit-agricole.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://credit-agricole.ua/ukr/about/
accounting/issuer-special-
information/

7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 
розділу IІІ або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю 
відповідно до вимог глави 2 
розділу IІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. текст повідомлення
Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (надалi — «Банк») 26.02.2015 року 
було прийнято рiшення припинити повноваження (звiльнити) Заступни-
ка Голови Правлiння Банку — Пьотровскi Жана-Поля, Марселя, Дезiре 
з 02.03.2015 року. Пьотровскi Жан-Поль, Марсель, Дезiре не володiє 
акцiями Банку; немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з ко-
рисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової 
дiяльностi; згоди на розкриття паспортних даних не надано. На посадi 
Заступника Голови Правлiння Банку перебував з 27.10.2014 року.

Цим же рішенням Спостережної ради Банку від 26.02.2015 року при-
пинено повноваження Голови Правлiння Банку — Чемерис Євгенiї 
Семенiвни з 02.03.2015 року. Чемерис Євгенiя Семенiвна не володiє 
акцiями Банку; немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з ко-
рисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової 
дiяльностi; згоди на розкриття паспортних даних не надано. На посадi 
Голови Правлiння Банку перебувала з 19.11.2012 року. 

Також цим же рішенням Спостережної ради Банку було обрано 
(призначено) Пьотровскi Жана-Поля, Марселя, Дезiре на посаду Голо-
ви Правлiння Банку з 03.03.2015 року строком на п’ять рокiв вiдповiдно 
до статуту Банку. Пьотровскi Жан-Поль, Марсель, Дезiре не володiє 
акцiями Банку; немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з ко-
рисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової 
дiяльностi; згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iншi поса-
ди, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник Голови 
Правлiння Банку; Вiце-Президент АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК ПОЛЬ-
ЩА», заступник вiдповiдальної посадової особи за розвиток бiзнесу 
КРЕДI АГРIКОЛЬ в Польщi. 

Окрім цього, рішенням Спостережної Ради Банку від 26.02.2015  року 
було обрано (призначено) Чемерис Євгенiю Семенiвну виконуючою 
обов’язки Голови Правлiння Банку з 03.03.2015 року до дати вступу 
Пьотровскi Жана-Поля, Марселя, Дезiре на посаду Голови Правлiння 
(тобто пiсля отримання вiдповiдної письмової згоди Нацiонального 
банку України). Чемерис Євгенiя Семенiвна не володiє акцiями Банку; 
немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi; згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Iншi посади, якi обiймала протягом 
останнiх п’яти рокiв: Голова Правління Банку; В.о. Голови Правління 
Банку.

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

що міститься в повідомленні та визначає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

2. Голова правління ____________             Є.С. Чемерис 
(підпис)    (ініціали та прізвище керівника)

М. П.
26.02.2015 року

(дата)
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

 (044) 5864394
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Украинские фондовые площадки начали 
весенние торги неопределенной 

динамикой
Украинские фондовые индексы в понедельник утром 

продемонстрировали разнонаправленное движение: ин-
декс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11:00 со-
хранил пятничный позитивный тренд и увеличился на 
0,79% — до 1133,81 пункта, индекс ПФТС снизился на 
0,08% — до 444,74 пункта.

На УБ в лидерах роста утром находились акции 
«Донбасэнерго» (+3,33%), Крюковского вагонострои-
тельного завода (+2,65%), Алчевского металлургическо-
го комбината (+2,65%), «Азовстали» (+1,18%).

На ПФТС подскочили в цене акции Стахановского ва-
гоностроительного завода (+19,23%), «Захидэнерго» 
(+10,71%), «Концерна Стирол» (+5, 33%).

Вместе с тем, упали бумаги Ясиновского коксохими-
ческого завода (-3,03%), «Днипроэнерго» (-2,99%), 
Харцызского трубного завода (-2,86%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» анали-
тик инвестгруппы «ТАСК» Вячеслав Иванишин, в фокусе 
внимания инвесторов остается ситуация на валютном 
рынке и события на востоке страны.

По его мнению, в понедельник будут наблюдаться 
инерционные покупки и продолжение положительной 
тенденции на фоне осторожного спроса со стороны вну-
тренних инвесторов.

дефляция в еврозоне в феврале 
замедлилась больше, чем ожидалось

Потребительские цены в еврозоне в феврале 2015 года 
снизились на 0,3% относительно того же месяца прошло-
го года, свидетельствуют предварительные данные Ста-
тистического управления Европейского союза.

В январе дефляция составила 0,6%, став рекордной 
за всю историю еврозоны.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в 
среднем прогнозировали падение потребительских цен 
в феврале на 0,4%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на этой неделе, 
как ожидается, сообщит о деталях объявленной им в ян-
варе программы количественного смягчения (QE), а так-
же опубликует новые прогнозы для ВВП и инфляции.

Потребительские цены без учета таких волатильных 
факторов, как цены на энергоносители, продукты пита-
ния и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает 
ЕЦБ), выросли в феврале на 0,6%, как и месяцем ранее. 
Такие темпы повышения индекса CPI Core являются 

минимальными с момента введения в обращение евро в 
1999 году. Средний прогноз экспертов для этого показа-
теля также предполагал подъем на 0,6%.

Стоимость энергоносителей в еврозоне в феврале 
упала на 7,9%, цены на продукты питания, алкоголь и 
табачные изделия выросли на 0,5%, услуги подорожали 
на 1,1%.

«Инфляция в еврозоне по-прежнему очень низкая — 
мы видим понижательный тренд для индекса CPI Core, — 
отметил экономист по европейским рынкам Barclays Plc 
Фабио Фуа. — Ослабление темпов общей дефляции 
отражает замедление падения цен на энергоносители».

Согласно февральскому прогнозу Еврокомиссии, 
дефляция в еврозоне в 2015 году составит 0,1%, в 
2016 году будет зафиксирована дефляция в 1,3%.

промактивность еврозоны в феврале 
не изменилась, рост британского PMI стал 

максимальным за 7 месяцев
Индекс менеджеров закупок (PMI) в производствен-

ном секторе еврозоны в феврале 2015 года составил 
51 пункт, оставшись на уровне предыдущего месяца, 
свидетельствуют окончательные данные исследова-
тельской организации Markit Economics.

Предварительное значение PMI составило 51,1 пунк-
та, опрошенные агентством Bloomberg эксперты не ожи-
дали его пересмотра.

Данные Markit свидетельствуют о существенном рас-
хождении динамики производственной активности в 
19 странах еврозоны. Так, ирландский PMI взлетел в 
феврале до 57,5 пункта — максимального уровня более 
чем за 15 лет, тогда как аналогичный индикатор для 
Франции опустился до 47,6 пункта.

Французский производственный PMI находится ниже 
отметки в 50 пунктов с мая 2014 года.

Экономика Ирландии, восстановившаяся после спада 
благодаря проведению ряда жестких реформ, в про-
шлом году выросла почти на 5%. Тем временем во Фран-
ции сохраняются серьезные проблемы, включая 
избыточный дефицит бюджета.

«Активность в производственном секторе еврозоны едва 
выросла в феврале, — отмечает главный экономист Markit 
Крис Уильямсон. — Помимо того, что общий PMI является 
слабым, очевидно то, что показатели промактивности в 
разных странах движутся с очень разной скоростью».

Германский производственный PMI в феврале вырос 
до 51,1 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, тогда как 
аналитики не ожидали его изменения.
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Показатель производственной активности в Велико-
британии взлетел в феврале до 54,1 пункта — макси-
мального уровня за семь месяцев, против 53,1 пункта в 
январе, превысив средний прогноз экономистов на уров-
не 53,3 пункта.

нефть дешевеет в понедельник после 
роста днем ранее, Brent торгуется  

у $62,2 за баррель
Нефть эталонных марок снижается в цене в понедель-

ник после того, как по итогам февраля она зафиксирова-
ла первое месячное повышение с июня прошлого года, 
сообщило агентство Bloomberg.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 8:28 мск подешевели на $0,36 
(0,58%) — до $62,22 за баррель. По итогам сессии в пят-
ницу их стоимость увеличилась на $2,53 (4,21%) и со-
ставила $62,58 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на марку WTI на 
электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи 
(NYMEX) утром в понедельник снизились на $0,34 
(0,68%) — до $49,42 за баррель. Ранее их цена выросла 
на $1,59 (3,3%) и завершила пятницу на отметке $49,76 
за баррель.

Негативное влияние на рынок в начале недели 
оказывают новости об увеличении добычи в Саудовской 
Аравии, в результате чего страны-члены ОПЕК выйдут 
за пределы согласованной ими квоты девятый месяц по-
дряд.

По данным опроса Bloomberg, совокупная добыча го-
сударств ОПЕК составляла в феврале 30,6 млн барре-
лей нефти в сутки. В ноябре прошлого года картель при-
нял решение сохранить квоту на добычу для своих 
членов на уровне 30 млн б/с.

Добыча Саудовской Аравии в прошлом месяце увели-
чилась на 130 тыс. б/с и достигла 9,85 млн б/с, что явля-
ется максимальным объемом с сентября 2013 года, по 
данным агентства.

«Ситуация на мировом рынке зависит от поставок, — 
отмечает сырьевой аналитик Fat Prophets Дэвид Лен-
нокс. — Заявления ОПЕК подтверждают, что они не 
намерены сокращать добычу, и те данные, которые мы 
видим сейчас, просто подтверждают это. В результате 
растет давление на цены».

доллар слабо укрепляется относительно 
евро и иены в понедельник

Доллар США слабо укрепляется в понедельник отно-
сительно евро, дорожает к иене вслед за снижением 
ставок китайским ЦБ, сообщает агентство Bloomberg.

Народный банк КНР (НБК, Центробанк страны) пони-
зил с 1 марта ключевую процентную ставку, продемон-
стрировав стремление поддержать рост экономики и 
предотвратить дефляцию.

Ключевая ставка по кредитам на 12 месяцев снижена 
на 0,25 процентного пункта, до 5,35%, по депозитам — 
на те же 0,25 процентного пункта, до 2,5%.

Снижение ставок китайским ЦБ повысило ожидания 
подъема азиатского фондового рынка и падения спроса 
на активы «тихой гавани», включая иену.

«Уменьшение ставок Центробанком КНР улучшило 
настрой инвесторов в отношении рискованных активов, 
в то время как данные об увеличении прибылей япон-
ских компаний поддержало фондовый рынок Японии, 
что привело к укреплению доллара относительно 
иены», — отмечает аналитик Mitsubishi UFJ Trust & 
Banking Corp. в Токио Нобуо Исикава.

Корпоративные прибыли в Японии в четвертом квар-
тале 2014 года выросли на 11,6% относительно того же 
периода годом ранее после подъема на 7,6% в 
предыдущем квартале, свидетельствуют официальные 
данные.

Стоимость доллара США к евро поднялась в ходе тор-
гов до $1,1181 по сравнению с $1,1196 на закрытие 
рынка в пятницу.

Курс американской валюты относительно иены увели-
чился до 119,82 иены против 119,63 иены по итогам 
предыдущей сессии.

Пара евро/иена торгуется на уровне 133,95 иены по 
сравнению с 133,93 иены.

Внимание рынка сфокусировано на новых сигналах в 
отношении момента подъема ставки Федеральной ре-
зервной системой (ФРС).

Ранее председатель Федерального резервного банка 
(ФРБ) Атланты Деннис Локхарт заявил, что ожидает 
повышения процентных ставок Федрезервом в летние 
месяцы, хотя и считает, что для принятия такого реше-
ния потребуются дополнительные подтверждения со 
стороны макроэкономических показателей.

«Я продолжаю верить, что этот вопрос должен быть 
на повестке дня всех заседаний начиная с июня», — за-
явил он в интервью The Wall Street Journal в кулуарах 
форума по денежно-кредитной политике в Нью-Йорке.

Тем временем, его коллега из ФРБ Нью-Йорка Уильям 
Дадли сообщил, что видит причины сохранять осторож-
ность в отношении сроков начала и темпов повышения 
процентных ставок.

Греция вновь требует частичного списания 
долга — премьер-министр

Греция продолжает настаивать на необходимости 
частичного списания государственного долга перед Ев-
ропейским союзом и международными кредиторами, со-
общает Deutsche Welle.

Продление на четыре месяца программы финансовой 
помощи позволило Афинам вновь выдвинуть требова-
ния в долговом споре, заявил премьер-министр Греции 
Алексис Ципрас, выступая по национальному телевиде-
нию.

«Мы достигли целей, которые поставили в этом пер-
вом раунде переговоров», — отметил он.

По словам А.Ципраса, теперь Афины смогут вести ди-
алог об условиях кредитного договора «с честностью и 
без шантажа». Он также объявил о намерении предста-
вить европейским партнерам заявку о списании гречес-
ких задолженностей.

Ранее Берлин отклонил требования Афин о реструк-
туризации долгов. Тем не менее, Бундестаг в пятницу 
проголосовал большинством голосов за продление меж-
дународной финансовой помощи Греции до конца июня 
текущего года.
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Греция должна немедленно начать 
реформы, чтобы получить доступ 

к средствам программ помощи — глава 
еврогруппы

Греция должна немедленно начать реализацию ряда 
экономических реформ, требуемых кредиторами, чтобы 
получить доступ к столь необходимым ей денежным 
средствам из программы помощи, заявил глава 
Еврогруппы Йерун Дейсселблум.

В интервью газете Financial Times Й.Дейсселблум 
отметил, что готов выдать первый транш из 7,2 млрд  евро, 
еще не полученных Грецией в рамках программы помо-
щи общим объемом 172 млрд евро, уже в этом месяце.

Однако средства будут перечислены стране лишь в 
том случае, если новое греческое правительство примет 
реформы, которые стороны смогут быстро согласовать.

«Мой посыл к Греции: постарайтесь начать программу 
еще до того, как общие переговоры о пересмотре ее 
условий будут завершены, — заявил Й.Дейсселблум. — 
Есть вещи, которые вы можете начать делать уже сегод-
ня. Если вы это сделаете, то уже в марте в какой-то мо-
мент получите первый транш оставшегося кредита».

Как сообщалось, на прошлой неделе министры фи-
нансов стран еврозоны одобрили разработанный Греци-
ей план реформ, продлив на 4 месяца программу фи-
нансовой помощи Греции.

Тем не менее, европейские политики опасаются, что 
Греция, которая вынуждена погашать крупные долги, 
быстро останется без денег.

В рамках договоренности с кредиторами, достигнутой 
в пятницу, Греция не получит средств из программы по-
мощи до тех пор, пока не реализует весь ряд 
согласованных экономических реформ — этот процесс 
может занять месяцы. Однако эксперты отмечают, что 
Афины останутся без денежных средств уже через  
2-4 недели и не смогут произвести мартовские платежи 
по долгу, общий объем которых составляет 4,3 млрд 
евро, причем 1,4 млрд евро Греции предстоит выплатить 
Международному валютному фонду (МВФ).

Греция рассчитывала привлечь необходимые сред-
ства за счет размещения краткосрочных долговых обя-
зательств, однако этот шаг требует разрешения Евро-
пейского центрального банка (ЕЦБ) об увеличении 
лимита выпуска казначейских векселей, которого ЕЦБ 
не дает.

Й.Дейсселблум не упоминал о просьбе Греции об уве-
личении потолка выпуска векселей в интервью FT. Тем 
не менее, его заявление о готовности выдать стране 
часть средств уже в марте является сигналом того, что 
власти еврозоны могут разрешить Греции выпуск 
дополнительных векселей в качестве способа удовлет-
ворения ею немедленных потребностей в денежных 
средствах, пишет газета.

«Если мы потратим два месяца на переговоры, ничего 
не делая при этом, в апреле нас будут ждать большие 
проблемы», — заявил Й.Дейсселблум.

Тем временем, по данным источников, вовлеченных в 
переговоры с Грецией, сигналов того, что Афины готовы 
принимать предложенные Й.Дейсселблумом условия, 
нет.

Источники отмечают отсутствие контакта между гре-
ческими министрами и представителями кредиторов, 
согласовывающими основные детали выполнения стра-
ной программы реформ.

При этом Греция продолжает настаивать на необходи-
мости частичного списания долга перед международными 
кредиторами. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, 
выступая по национальному телевидению, заявил, что 
продление на четыре месяца программы финансовой 
помощи позволило Афинам вновь выдвинуть требова-
ния в долговом споре.

По словам А.Ципраса, теперь Афины смогут вести ди-
алог об условиях кредитного договора «с честностью и 
без шантажа». Он также объявил о намерении предста-
вить европейским партнерам заявку о списании гречес-
ких задолженностей.
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