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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»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 

19.02.2015  м. Київ  № 187

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку – депозитарної 
діяльності, а саме депози-
тарної діяльності депози-
тарної установи ПАТ «БАНК 
«ДЕМАРК»

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення 
дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816 та за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (зі змінами) (далі — Порядок), 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяль-

ності, а саме депозитарної діяльності депозитарної 
установи серії АЕ № 263400 від 24.09.2013, видану ПУ-
БЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК «ДЕ-
МАРК» (14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28; код 
за ЄДРПОУ 19357516), на підставі підпункту 3 пункту 1 
розділу IV Порядку та згідно з постановою Правління 
Національного банку України від 30.01.2015 № 66 «Про 
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ДЕ-
МАРК».

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) протягом 5 робочих днів з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) протягом 5 робочих днів з дати прийнят-
тя цього рішення забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учас-
ників фондового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 187–190 від 19.02.2015 р. 
Рішення Комісії № 196, 197 від 19.02.2015 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

НО ВИ НИ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 

від 19 лютого 2015  м. Київ  № 188

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку – депозитарної 
діяльності, а саме: депози-
тарної діяльності депози-
тарної установи; діяльнос-
ті із зберігання активів 
інститутів спільного інвес-
тування, ПАТ АБ «ПОРТО-
ФРАНКО»

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензії на окремі види професій-
ної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816 
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
01.06.2013 за № 862/23394 (зі змінами) (далі — Поря-
док), 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку — депозитарної діяльнос-
ті, а саме: депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви серії АЕ № 263261 від 03.09.2013; діяльності із 
зберігання активів інститутів спільного інвестування се-
ріїї АЕ №263262 від 03.09.2013, видані ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ БАН-
КУ «ПОРТО-ФРАНКО» (65026, Одеська обл., м. Одеса, 
вулиця Пушкінська, будинок 10; код за ЄДРПОУ 
13881479), на підставі підпункту 3 пункту 1 розділу IV По-
рядку та згідно з постановою Правління Національного 
банку України від 30.01.2015 № 67 «Про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 
«ПОРТО-ФРАНКО».

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) протягом 5 робочих днів з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) протягом 5 робочих днів з дати прийнят-
тя цього рішення забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учас-
ників фондового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» лютого 2015 р.  м. Київ  № 189

Про переоформлення лі-
цензії на провадження про-
фесійної діяльності на 
фондовому ринку – діяль-
ності з управління актива-
ми інституційних інвесто-
рів (діяльності з управління 
активами) ТОВ «КУА «АРБ 
ІНВЕСТМЕНС»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРБ ІНВЕСТ-
МЕНС» до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на переоформлення ліцензії на проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку у зв'язку 
зі зміною місцезнаходження професійного учасника, від-
повідно до Ліцензійних умов провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — 
діяльності з управління активами інституційних інвесто-
рів (діяльності з управління активами), затверджених рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1281, зареє-
строваних в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 
2013 року за № 1576/24108, 

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку (далі — Комісія)

ВИРІШИЛА:
1.Переоформити ліцензію, видану ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРБ ІНВЕСТМЕНС» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 38716601) серії АЕ 
№263158 від 25.06.2013 на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку — діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами), у зв’язку зі зміною місцезнаходження, а 
саме: 03067, місто Київ, провулок Західний, будинок 4, 
кабінет №21 на 03067, м. Київ, провулок Західний, буди-
нок 3-Д, кабінет № 14.

2. Визнати недійсною ліцензію серії АЕ №263158 від 
25.06.2013, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«АРБ ІНВЕСТМЕНС» на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку — діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами), у зв`язку з її переоформленням.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

5. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів 
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(Симоненко О.М.) забезпечити внесення відповідних 
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку цінних паперів.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» лютого 2015  м. Київ  №190

Про переоформлення лі-
цензій на провадження про-
фесійної діяльності на фон-
довому ринку-діяльності з 
торгівлі цінними паперами 
ПАТ «УНІКОМБАНК» (іден-
тифікаційний код юридич-
ної особи 26287625)

За підсумками розгляду документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку на переоформлення ліцензій на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку — діяльнос-
ті з торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та 
умов видачі ліцензії на провадження окремих видів про-
фесійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та 
копії ліцензії, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№ 817 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
01.06.2013 за № 854/23386, Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі — Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Переоформити ліцензії серії АВ № 520411 

від 05.03.2010, серії АВ № 520412 від 05.03.2010; серії 
АВ № 520413 від 05.03.2010 видані ПУБЛІЧНОМУ АКЦІ-
ОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УНІКОМБАНК» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 26287625) на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку — діяльнос-
ті з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської ді-
яльності; дилерської діяльності; андеррайтингу відповід-
но, на підставі документів щодо переоформлення 
ліцензій у зв’язку зі зміною місцезнаходження, а саме: 
83048, Донецька область, м. Донецьк, вулиця Челюскін-
ців, будинок 202 А на 79019, Львівська обл., місто Львів, 
вулиця Богдана Хмельницького, будинок 117 А. 

2. Визнати недійсними ліцензії серії АВ № 520411 від 
05.03.2010, серії АВ № 520412 від 05.03.2010; серії АВ  
№ 520413 від 05.03.2010 видані ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕР-
НОМУ ТОВАРИСТВУ «УНІКОМБАНК» на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з тор-
гівлі цінними паперами, у зв'язку з їх переоформленням. 

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-

печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченко.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» лютого 2015  м. Київ  №196

Про переоформлення лі-
цензій на провадження про-
фесійної діяльності на фон-
довому ринку-діяльності з 
торгівлі цінними паперами 
ТОВ «ЛУГАНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» 
(ідентифікаційний код юри-
дичної особи 38414567)

За підсумками розгляду документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку на переоформлення ліцензій на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку — діяльнос-
ті з торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та 
умов видачі ліцензії на провадження окремих видів про-
фесійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та 
копії ліцензії, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№ 817 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
01.06.2013 за № 854/23386, Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі — Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Переоформити ліцензії серії АЕ № 286704 від 

29.10.2013, серії АЕ № 286705 від 29.10.2013 видані ТОВА-
РИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАН-
СЬКИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 38414567) на провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: брокерської діяльності; дилер-
ської діяльності відповідно, на підставі документів щодо 
переоформлення ліцензій у зв’язку зі зміною найменуван-
ня, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ЛУГАНСЬКИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» 
на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ПОСЛУГ». 

2. Визнати недійсними ліцензії серії АЕ № 286704 від 
29.10.2013, серії АЕ № 286705 від 29.10.2013 видані 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛУГАНСЬКИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» на про-
вадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку — діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: 
брокерської діяльності; дилерської діяльності, відповід-
но, у зв'язку з їх переоформленням. 

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
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печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за 
собою.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» лютого 2015р.  м. Київ  №197

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «ЕЙДІСІ  
СЕКЬЮРІТІЗ», ідентифіка-
ційний код юридичної осо-
би 37090304

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії 
та анулювання ліцензій на окремі види професійної діяль-
ності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(зі змінами) (далі — Порядок), Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі — Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме, брокерської діяльності серії АД 
№ 034329 від 23.04.2012, дилерської діяльності серії АД 
№ 034330 від 23.04.2012 видані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙДІСІ СЕКЬЮРІТІЗ» 
(61072, Харківська обл., місто Харків, вулиця Тоболь-
ська, будинок 42 А, кімната 404/2, ідентифікаційний код 
юридичної особи 37090304), відповідно до підпункту 1 
пункту 1 розділу IV Порядку на підставі заяви про анулю-
вання ліцензій.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства 
(А. Заїка) протягом п’яти робочих днів забезпечити опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій  
(О. Збаражська) протягом п’яти робочих днів забезпечи-
ти опублікування цього рішення в офіційному друковано-
му виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
Графік особистого прийому громадян керівництвом  

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 
п/п

Посада керівника органу виконавчої 
влади, його заступників з відповід-

них питань, інших керівників

Дні та години прийому Місце прийому (адреса) № телефону 
для запису

1. Голова Комісії — 
Хромаєв Тимур Заурбекович

 третій четвер місяця з
15.00 — 17 00

м. Київ, 
вул. Московська, 8

каб.1216

254-24-30
280-16-05

2. Член Комісії — 
Буца Юрій Богданович

перший четвер місяця з
16.00 — 18.00

м. Київ, 
вул. Московська, 8

каб. 1212

254-23-37

3. Член Комісії –
Назарчук Ігор Ростиславович 

четвертий четвер місяця 
з 15.00 — 17.00

м. Київ, 
вул. Московська, 8

каб. 1221

254-54-52

4. Член Комісії
Панченко Олександр Сергійович

другий четвер місяця з
15.00 — 17.00

м. Київ, 
вул. Московська, 8

каб. 1206

254-23-84

5. Член Комісії –
Тарабакін Дмитро Валерійович

третій четвер місяця з
15.00 — 17 00

м. Київ, 
вул. Московська, 8

каб.1203

254-24-42

6. Керівник апарату
Сахнацька Оксана Андріївна

другий четвер місяця з 
15.00 — 17.00

м. Київ, 
вул. Московська, 8

каб. 1210

254-56-24

Графік особистого прийому громадян посадовими особами  
структурних підрозділів центрального апарату  

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ п/п Посада Дні та години 

прийому
Місце прийому 

(адреса)
№ телефону 
для запису

1. Директор департаменту аналізу, стратегії та 
розвитку законодавства
Лібанов Максим Олександрович

третя середа місяця
з 15.00-17.00

м. Київ, 
вул. Московська, 8

каб. 1218

254-49-29
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2. Директор департаменту регулювання депозитарної 
та клірингової діяльності
Курочкіна Ірина Юріївна 

щоп’ятниці 
з 14.30-16.30

м. Київ, 
вул. Московська, 8

каб. 1019

254-54-70
254-25-65

3. Директор департаменту спільного інвестування та 
регулювання діяльності інституційних інвесторів
Симоненко Оксана Миколаївна 

щосереди 
з 16.30-18.00

м. Київ, 
вул. Московська, 8

каб. 1001-А

254-55-58

4. Директор департаменту регулювання діяльності 
торговців цінними паперами та фондових бірж
Устенко Ірина Ігорівна

щосереди
з 16.00-18.00

м. Київ, 
вул. Московська, 8

каб. 1118

254-25-65

5. Директор департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів
Папаіка Алла Вікторівна 

щочетверга 
з 15.30-17.30

м. Київ, 
вул. Московська, 8

каб. 1107

280-28-34

6. Директор департаменту контрольно-правової 
роботи
Мисюра Олег Петрович

щоденно з 16.00.-
18.00

м. Київ, 
вул. Московська, 8

каб. 1020

254-56-25

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 
24.10.2013р. № 2484, пункту 3 Розділу І Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013р. № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013р. за № 822/23354, та відпо-
відно до документів, наданих Публічним акціонерним 
товариством «БАНК «ДЕМАРК», місцезнаходження: 
14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, буд. 28, код за 
ЄДРПОУ: 19357516, на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
ліквідацією акціонерного товариства, зупинено обіг про-
стих іменних акцій Публічного акціонерного товариства 
«БАНК «ДЕМАРК» — розпорядження № 11 -КФ- З від 
20 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 Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.10.2013 № 2484, пункту 2 глави 1 розділу ІІІ Порядку 
здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних 
товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виді-
лу чи перетворення або до яких здійснюється приєднан-
ня, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 09.04.2013р. № 520, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
21.05.2013р. за № 975/23327, та відповідно до документів, 
наданих Приватним акціонерним товариством Компа-
нією з управління активами «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТ-
МЕНТС», 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, код 
за ЄДРПОУ: 32836032, на зупинення обігу акцій у зв’язку 
з прийняттям рішення про виділ акціонерного товари-
ства, зупинено обіг акцій Приватного акціонерного това-
риства Компанії з управління активами «АКАДЕМІЯ ІН-
ВЕСТМЕНТС» — розпорядження № 10-КФ- З від 
19 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 ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТО-
ВАРИСТВОМ «АВТОАЛЬЯНС-ХХІ СТОРІЧЧЯ», що є пра-
вонаступником Відкритого акціонерного товариства 
«Автоальянс-ХХІ сторіччя», 04116, м. Київ, вул. Старо-
київська, буд.10, код за ЄДРПОУ: 31282328, на скасуван-
ня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Закри-
того недиверсифікованого венчурного пайового 
інвестиційного фонду «Автоальянс-Креативний» у зв’язку 
з його ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску інвес-
тиційних сертифікатів Закритого недиверсифіковано-
го венчурного пайового інвестиційного фонду 
«Автоальянс-Креативний» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «АВТОАЛЬЯНС-ХХІ СТОРІЧЧЯ» 
на загальну суму 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гри-
вень, у кількості 5 000 000 (п’ять мільйонів) штук, номі-
нальною вартістю 10 (десять) гривень. Скасовано реє-
страцію проспекту емісії інвестиційних сертифікатів 
Закритого недиверсифікованого венчурного пайового ін-
вестиційного фонду «Автоальянс-Креативний» Відкрито-
го акціонерного товариства «Автоальянс-ХХІ сторіччя», 
що зареєстрований 05.11.2003 року Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво 
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Закри-
того недиверсифікованого венчурного пайового інвести-
ційного фонду «Автоальянс-Креативний» ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОАЛЬЯНС-ХХІ СТО-
РІЧЧЯ» від 12.03.2011 року №2057, що видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку — розпо-
рядження № 0178– СІ від 18 лютого 2015 року.

*   *   *
У зв’язку з технічною помилкою у розпорядженні від 

17.02.2015 року № 0176-СІ, що оприлюднено у «Відо-
мостях НКЦПФР» № 33 від 19 лютого 2015 року, публі-
кується копія даного розпорядження з виправленням 
помилки.
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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 «АРТ-
КАПІТАЛ Менеджмент», 03151, м. Київ, вул. Народного 
ополчення, 1, 6-й пов., код за ЄДРПОУ: 33540395, на 
скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифіка-
тів Відкритого диверсифікованого пайового інвестицій-
ного фонду «АРТ Індексний» у зв’язку з його ліквідацією, 
скасовано реєстрацію випуску інвестиційних сертифіка-
тів Відкритого диверсифікованого пайового інвести-
ційного фонду «АРТ Індексний» Товариства з обме-
женою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент» на загальну 
суму 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень, у кількос-

ті 500 000 (п’ятсот тисяч) штук, номінальною вартістю 
100 (сто) гривень. Скасовано реєстрацію проспекту емі-
сії інвестиційних сертифікатів Відкритого диверсифікова-
ного пайового інвестиційного фонду «АРТ Індексний» 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент», що 
зареєстрований 20.05.2010 року Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку. Анульовано свідо-
цтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів 
Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного 
фонду «АРТ Індексний» Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Компанія з управління активами «АРТ-
КАПІТАЛ Менеджмент» від 20.05.2010 року №1719, що 
видане Державною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку — розпорядження № 0176 - СІ від 17 люто-
го 2015 року.

19.02.2015 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ГАРАНТ»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 26 березня 2015 року об 11.00 за адресою: м. Київ, 
вул. Ольгинська, 3, офісна частина, офіс 42.

Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 10.45 в день зборів за міс-
цем проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведен-
ня загальних зборів, а саме 20 березня 2015 року.

Порядок денний:
1) Обрання робочих органів річних Загальних зборів Товариства 

(лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів), затвер-
дження регламенту проведення зборів.

2) Звіт Виконавчого органу Товариства за 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

3) Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

4) Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

5) Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6) Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
7) Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2015 рік.
8) Відкликання та вибори членів Наглядової ради Товариства, за-

твердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів (контрактів) з членами наглядової ради.

9) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та поперед-
нє схвалення укладення значних правочинів, які можуть бути вчинені 
Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік

тис.грн.
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 43795 41736
Основні засоби 8 11
Довгострокові фінансові інвестиції 1301 4962
Поточні (інші) фінансові інвестиції 35798 26382
Запаси 11 12
Сумарна дебіторська заборгованість 18 82
Грошові кошти та їх еквіваленти 6614 10287
Нерозподілений прибуток 1598 2923
Власний капітал 27036 24112
Статутний капітал 12000 12000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток 1598 2923
Середньорічна кількість акцій (шт.) 48000000 48000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
( осіб)

11 11

Для участі у загальних зборах при собі мати документ, що посвід-
чує особу акціонера, представникам акціонерів — паспорт і доручен-
ня, оформлене згідно з чинним законодавством України. Пропозиції 
акціонерів стосовно Порядку денного приймаються за місцезнахо-
дженням Товариства у письмовому вигляді у термін, не пізніше ніж за 
20 днів до наведеної дати проведення загальних зборів. 

З документами щодо питань порядку денного річних загальних 
зборів акціонерів Товариства до їх проведення можна ознайомитися 
у приміщенні адміністрації Товариства у робочі дні з 10.00 до 13.00 за 
адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс 42. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами Загальних зборів — 
Голова правління Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «АРКАДА-ГАРАНТ» — Санченко Володимир Якович.

Довідки за телефоном (044) 277-72-21, 277-72-22.
Наглядова рада ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IВАНКIВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IВАНКIВСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД», 00445877, 
вул.. Хоменка, 15, смт. Іванків, 
Іванківський р-н, Київська 
область, 07200, (04472) 51488

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

19.02.2015

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

http://stockmarket.gov.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора — фі-
зичної особи — підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Фінком — 
Аудит», 23164098

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 5237 5237
Основні засоби (за залишковою вартістю) 877 877
Довгострокові фінансові інвестиції 3662 3662
Виробничі запаси 141 141
Сумарна дебіторська заборгованість 527 527
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 456 456
Статутний капітал 2500 2500
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-2557 -2557

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 4781 4781
Чистий прибуток (збиток) 0 0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента

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

Приватне акціонерне 
товариство «Бородянський 
райагропостач», 00904664, 
провулок Залiзничний, 1, 
смт. Бородянка, Бородян-
ський р-н, Київська область, 
07801, Україна, (04577) 55475

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

19.02.2015

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

http://stockmarket.gov.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — 
фізичної особи — підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Фінком — 
Аудит», 23164098

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1858,8 1925
Основні засоби (за залишковою вартістю) 201,6 201,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0,1 0,1
Сумарна дебіторська заборгованість 1636,2 1685,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,8 5,1
Власний капітал 448,8 607,3
Статутний капітал 2530,2 2530,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2081,4 -1922,9
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1,1 1,1
Поточні зобов’язання і забезпечення 1408,9 1316,6
Чистий прибуток (збиток) -158,5 -131,1
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ПАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ  
ЗАВОД №1» 

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Чернівецький цегельний завод №1»; 2. Код за ЄДРПОУ: 05383253;  
3. Місцезнаходження: 58003, м. Чернівці, вул. Зелена, буд.3; 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (0372) 52-49-04, 52-75-91; 5. Електронна пош това 
адреса: cegel_1@bukzberigach.cv.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-chern-vetckii-tcegelnii-zavod-1;  
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення: Відомості 
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосую-
чих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
1.За даними реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

ПАТ «Чернiвецький цегельний завод №1», складеного ПАТ «Нацiональний 
депозитарiй України» станом на 13.02.2015р., та отриманого емітентом 
18.02.2015р. стало вiдомо про змiну iнформацiї щодо власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства, а 
саме: 1) на рахунку власника «фiзичної особи-1» вiдбулося зменшення 
кiлькостi простих iменних акцiй з 1315842 шт.акцій, що становить 59,55 % 
статутного капіталу емітента до 0 шт.; 2) на рахунку власника «фiзичної 
особи-2» вiдбулося зменшення кiлькостi простих iменних акцiй емiтента 
з 339220 шт. акцій, що становить 15,35 % статутного капіталу емітента 
до 0 шт.; 3) на рахунку власника «фiзичної особи-3» вiдбулося 
збiльшення кiлькостi простих iменних акцiй з 0 шт. до 1785062 шт. акцій, 
що становить 80,79 % статутного капіталу емітента

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

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

2. Голова ліквідаційної комісії О.І. Мацьоцький        19.02.2015р. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДНIПРОАЗОТ”
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 ТОВАРИ-
СТВО "ДНIПРОАЗОТ"

2. Код за ЄДРПОУ 05761620
3. Місцезнаходження 51909, мiсто Днiпродзержинськ, 

вулиця С.Х. Горобця, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (05692) 7 - 81 - 33 (05692) 7 - 07 - 40
5. Електронна поштова адреса novikova@azot.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.azot.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
Згiдно iнформацiї, отриманої ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» 18.02.2015р. вiд 

особи, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi 
та реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», складе-
ного ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 31.12.2014р. 
(вих. № 76108iд вiд 13.02.2015р.) розмiр пакету акцiй комапнiї КЕРНТОН 
КОММЕРШIАЛ ЛТД (реєстрацiйний код: 640570; мiсцезнаходження: 
Британськi Вiргiнськi о-ви Тортола Крейгмюiр Чамберс, Роуд Таун) 
збiльшився та становить 10,6897 % (3 758 320 580 шт. акцiй) вiд статутно-
го капiталу ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», що станом на 31.12.2014 року становить 
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ «ДНIПРОАЗОТ».

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 Сiдоров Сергiй Леонiдович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.02.2015
(дата)

Шановні акціонери АТ «МОТОР СІЧ»!
Публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» (надалі — Товари-

ство) повідомляє про проведення 26 березня 2015 року загальних 
зборів Товариства за адресою: Україна, м. Запоріжжя, просп. Мо-
торобудівників, 15, конференц-зал. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії зборів. 
2. Звіт про роботу наглядової ради Товариства за 2014 рік. Затвер-

дження звіту наглядової ради Товариства.
3. Про економічний стан АТ «МОТОР СІЧ» за 2014 рік, основні на-

прямки виробничої і фінансово-економічної діяльності Товариства на 
2015 рік. Затвердження річного звіту Товариства. 

4. Звіт ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії 
Товариства. 

5. Фактичне використання цільових фондів, утворених за рахунок 
прибутку, розподіл прибутку за підсумками 2014 року. Формування та 
розподіл прибутку за планом на 2015 рік. 

6. Внесення змін та доповнень до Статуту АТ «МОТОР СІЧ» і ор-
ганізаційної структури Товариства.

7. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори 
АТ «МОТОР СІЧ».

8. Припинення повноважень та обрання нового складу ради ди-
ректорів.

9. Припинення повноважень та обрання нового складу наглядової 
ради.

10. Припинення повноважень та обрання нового складу ревізійної 
комісії.

Початок роботи зборів — 14:00.
Реєстрація учасників зборів — 26 березня 2015 року з 10:00 до 

13:00 за місцем проведення зборів. 
При собі мати: документи, що посвідчують особу, для представни-

ків акціонерів — документи, що підтверджують їх повноваження. 
Представники юридичних осіб, які діють на підставі довіреності, на-
дають документи, що підтверджують повноваження особи, яка вида-
ла довіреність. 

З матеріалами з питань порядку денного акціонери мають можли-
вість ознайомитися за адресою: 69068, Україна, м. Запоріжжя,  
вул. Омельченка, 21, каб. 207. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами — голова наглядової ради Малиш А.М.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше, ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів, щодо кандидатів до 
складу органів Товариства — не пізніше, ніж за 7 днів до дати прове-
дення загальних зборів. 

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах — 20 березня 2015 року.

Телефони для довідок: (061) 720-49-88, 720-42-16.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
(попередні дані) (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 16 040 708 12 898 358
Основні засоби 4 958 104 4 362 371
Довгострокові фінансові інвестиції 188 928 411 547
Запаси 6 816 359 5 240 188
Сумарна дебіторська заборгованість 2 496 162 1 521 662
Грошові кошти та їх еквіваленти 818 198 345 833
Нерозподілений прибуток 9 951 098 8 428 591
Власний капітал 10 951 069 9 324 087
Статутний капітал 280 529 280 529
Довгострокові зобов’язання 1 796 513 1 343 677
Поточні зобов’язання 3 293 126 2 230 594
Чистий прибуток (збиток) 1 547 447 1 369 822
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 077 990 2 077 990
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) 26 094 27 053

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.

В.о. голови ради директорів  С.А. Войтенко
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Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПОЗНЯКИ» (надалі — Товариство)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 
(надалі — Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представ-
ників акціонерів) для участі в Зборах: 08 квітня 2015 року з 9 години 
00 годин до 09 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 08 квітня 2015 року о 
10-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 02068, 
м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1, актовий зал (другий поверх).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 02068, м. Київ, вул. Ре-
вуцького, буд. 12/1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні 
до дня проведення Зборів 02 квітня 2015 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2015 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства за 2014 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-

сії Товариства за 2014 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
10. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з яки-

ми вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акці-
онер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 02068, 
м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1 у відділі бухгалтерії, кожного робочого дня 
з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів — також у місці їх про-
ведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми Зборів головний бухгалтер Товариства — Легуша Тетяна Олексіївна.

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

Найменування показника період
Звітний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 7 127,0 6 940,0
Основні засоби (залишкова вартість ) 3 586,0 3 723,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси в т.ч. готова продукція 1 010,0 891,0
Сумарна дебіторська заборгованість 265,0 388,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 143,0 2 061,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 554,0 2 551,0
Власний капітал 5 697,0 5 694,0
Статутний капітал 169,0 169,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 1 430,0 1 246,0
Чистий прибуток (збиток) 3,0 94,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 387 720 3 387 720
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 68 67

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних 

та фізичних осіб)
Телефони для довідок : (044) 570-21-86
Голова Наглядової ради  Строков В.В.

Шановні акціонери 
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депози-

тарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на 
загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 02 квіт-
ня 2015р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на об-
слуговування рахунку в цінних паперах.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХЕРСОНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 16560»
 Річна інформація емітента  

за 2014р.
Загальні відомості. Публічне акціонерне товариство  

«Херсонське автотранспортне підприємство 16560». 
Адреса: Херсонська , Бiлозерський, 75024, Чорнобаївка, Ми-

колаївське шосе, 10км. код за ЄДРПОУ00433130 .
Тел.0552412440 Св. про держреєстрацію А01№140190 від 

09.01.96. Стор. інтернет  remgruzavto.ks.ua. 2. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014-2013 
роки (тис. грн.): Усього активів 494/470. Основні засоби 464/441. 
Запаси 19/19. Сумарна дебіторська заборгованість 3/4. Грошові 
кошти 5/6. Статутний капітал 117/117. Непокритий збиток  
-521/ -545. Поточні зобов’язання 8/9. Прибуток 24/11. Вартість 
чистих активів 485/461. 3. Посадові особи. Директор Моцак Ва-
дим Михайлович. Голова РК Парницький Георгій Вiкторович.Чле-
ни РК Ребрiк Раїса Миколаївна, Караваєва Юлія Сергіївна. Голо-
ва наглядової ради Бабич Олена Михайлівна. Члени ради Моцак 
Наталя Олександрівна, Бабич Олексій Олександрович. Судимос-
ті не мають. Засновник РВФДМУ по Херсон. Обл.. Частка в СК 
0%. 4. Інформація про ЦП.Акції прості в без документарній фор-
мі. Дата РВ 10.05.2011. Св. про випуску — 49/21/1/11. Код 
UA4000123145. Кількість 469900 шт. Номінал 0,25грн. Процент в 
СК100%. ЦП для продажу не виставлялися та до лістингу не 
включалися. 5.Змін немає. 6. Збори акціонерів відбулися 
22.04.2014р.7. Рішення шо до виплати дивідендів не прийма-
лось.8. Інформація щодо аудиторського висновку. 
Аудитор:ТОВ Аудиторсько-консалтингова фірма «Грантье». Код-
ДРФО21026423. Підтверджує достовірність фінансової звітності 
товариства за 2014р. 9. Повний текст річної інформації у загаль-
нодоступній ІБД комісії розкрито 23.03.2015р. 10. Підпис. Дирек-
тор Моцак Вадим Михайлович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВИЙ СТИЛЬ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АК-

ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ СТИЛЬ». 2.Код за ЄДРПОУ: 32565288. 
3.Місцезнаходження: 61020 м.Харків, Комсомольське шосе, буд.88. 4.Між-
міський код, телефон та факс: (57)752-27-00, (57)752-27-00. 5.Електронна 
поштова адреса: kokh_v@nowystyl.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: http://nowystyl.com.ua. 7.Вид особливої інформації або інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Ві-
домості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного 
капіталу.

ІІ. Текст Повідомлення Рішення про зменшення статутного капіталу 
Товариства прийнято єдиним акціонером VGH STEEL TRADING SPOLKA 
AKCYJNA (ВГХ Стил Трейдiнг акціонерне товариство, статистичний код 
370419100) з причин господарської доцільності, рішення № 1702/2015 від 
17.02.2015р. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про 
його зменшення складає 64 312 965 грн. (Шістдесят чотири мільйони 
триста дванадцять тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять грн. 00 коп.). Розмір 
статутного капіталу після зменшення складає 17 364 500,55 грн. (Сімнад-
цять мільйонів триста шістдесят чотири тисячі п'ятсот грн. 55 коп.). Ста-
тутний капітал зменшується на суму 46 948 464,45 грн. (Сорок шість міль-
йонів дев'ятсот сорок вісім тисяч чотириста шістдесят чотири грн. 45 коп.), 
що відповідає 73% від СК. Зменшення статутного капіталу АТ «НОВИЙ 
СТИЛЬ» здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій з  
5 гривень 00 копійок до 1 гривень 35 копійок за одну просту акцію. Кіль-
кість голосуючих акцій 12 862 593 шт., що відповідає 100% голосуючих 
акцій. Станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капі-
талу єдиним акціонером Товариства є VGH STEEL TRADING SPOLKA 
AKCYJNA (ВГХ Стил Трейдiнг акціонерне товариство, статистичний код 
370419100), яке володіє 12 862 593 акціями товариства, що відповідає 
100% голосуючих акцій. Наглядова рада на Товаристві не створювалась. 
Виконавчий орган, в особі Генерального директора акціями не володіє.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2.Генеральний директор Кох В.Т. 
18.02.2015
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР»
53282, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Кам’янське, 

вул. Озерна, буд.40
повідомляє, що 27 березня 2015 року о 10.00 годині в примі-

щенні конференційного залу (3-й поверх) товариства за вищевка-
заною адресою відбудуться чергові Загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів здійснюється за місцем проведення зборів з 
9.00 год. до 9.50 год.

Для реєстрації та участі у чергових Загальних зборах акціонерам 
необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — пас-
порт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на за-
гальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодав-
ства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — 23.03.2015 р. 

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії чергових Загальних зборів ак-

ціонерів ПАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр», припинення повно-
важень членів лічильної комісії Товариства.

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт ради директорів про фінансово-господарську діяльність 
ПАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр» за 2014 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту ради директорів Товариства 

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства та покриття збитків за 2014 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства. 
9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання змін до ста-

туту Товариства від імені акціонерів.
10. Внесення змін до Положення Товариства «Про наглядову 

раду».
11. Затвердження Положення Товариства «Про порядок розкриття 

інформації та надання інформації акціонерам ПАТ «Новопавлівький 
гранітний кар’єр».

12. Дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії 
Товариства.

13. Обрання члена Ревізійної комісії Товариства.
Акціонери публічного акціонерного товариства «Новопавлівський 

гранітний кар’єр» можуть ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного чер-
гових Загальних зборів за адресою: Дніпропетровська обл., Нікополь-
ський р-н, с. Кам’янське, вул. Озерна, буд. 40. Понеділок-середа з 
9.30 до 16.30 год. (у планово-економічному відділі 3-й поверх).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами: ведучий юрисконсульт — Пантюхіна Наталя Миколаївна.

Телефон для довідок: (0566) 69-17-55 

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

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  73889 76568
Основні засоби  45042 48768
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 13908 13989
Сумарна дебіторська заборгованість  14588 13438
Грошові кошти та їх еквіваленти  1 45
Нерозподілений прибуток -14984 -13000
Власний капітал 21255 23204
Статутний капітал 1825 1825
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 52634  53364
Чистий прибуток (збиток) -1984 -5478
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 298 760 7 298 760
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) 

 246 325

Наглядова рада ПАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр»

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕСУ» 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації

Повне найменування емітента:  Товариство з обмеженою 
 відповідальністю « ЕСУ» 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ :  33940565
Місцезнаходження емітента:  02002, м. Київ, 
 вул. Челябінська, буд. 5А
Міжміський код,телефон та факс емітента:  (044)234-15-41, 
  (044)235-45-19
Електронна поштова адреса
емітента Z.Tereshchenko@esu.org.ua
Веб-сайт емітента:  www.33940565.smida.gov.ua
Вид особливої інформації:  Інформація про факти 
 лістингу/делістингу цінних 
 паперів на фондовій біржі 

Текст повідомлення:
Листом від 19.02.2015 № 0110 ПАТ «Фондова біржа ПФТС» повідо-

мило щодо вчинення наступних дій з цінними паперами ТОВ « ЕСУ»:
19.02.2015 №150219/00001 Операційним управління ПФТС прийнято 

рішення про переведення цінних паперів ТОВ «ЕСУ» до Котирувального 
списку ПФТС 2-го рівня лістингу у відповідності з пунктом 5.28 Правил 
ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Рішення набуває чинності з 20.02.2015 р. 

Облігації іменні відсоткові незабезпечені (звичайні) серії С (ISIN 
UA 4000163901). Кожна облігація номінальною вартістю — 1000,00 грн. 
Форма існування — бездокументарна. Випуск облігацій зареєстровано 
12.04.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
у кількості 4610644шт., загальною номінальною вартістю- 4610644000грн. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії С — № 55/2/2013. Пра-
ва власників облігацій визначені проспектом емісій облігацій 
ТОВ «ЕСУ».

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

Директор ТОВ «ЕСУ»  В.О.Зайцев

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НIжИНСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД»

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 

«Нiжинський механiчний завод» 
2. Код за ЄДРПОУ 14312565
3. Місцезнаходження 16600, м. Нiжин, вул. Б.Хмельниць-

кого, 37
4. Міжміський код, телефон та факс 0463151916 0463171947 
5. Електронна поштова адреса nmz@epsilon.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

nmz.pat.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Господарським судом Чернiгiвської областi по справi № 929/1282/14 

про банкрутство вiд 17.02.15.р винесено ухвалу про санацiю Публiчного 
акцiонерного товариства «Нiжинський механiчний завод». Призначено ке-
руючого санацiєю арбiтражного керуючого Стук Iрину Михайлiвну.

Згiдно наказу керуючого санацiєю ПАТ «Нiжинський механiчний завод» 
Стук I.М., на пiдставi заяви про звiльнення вiд 18.02.2015 Гармаша Сергiя 
Володимировича звiлнено с посади голови правлiння ПАТ «НМЗ» за ст. 36 
п.1 КЗпП України

Згiдно наказу керуючого санацiєю ПАТ «Нiжинський механiчний завод» 
Стук I.М. Гармаша Сергiя Володимировича прийнято на роботу на посаду 
виконавчого директора ПАТ «НМЗ» з 19.02.2015 р.

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 Гармаш Сергiй Володимирович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.02.2015
(дата)
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «КрЗМВ»
Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький завод металевих ви-

робів» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 27 березня 2015 року об 11-00 годині за адресою місцезна-
ходження Товариства: 39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вули-
ця Крупської, будинок 2, приміщення актового залу ПАТ «КрЗМВ».

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день та за 
місцем проведення річних загальних зборів з 10-00 год. до 10-40 год. 
Для реєстрації та участі у річних загальних зборах необхідно надати:

• акціонерам фізичним особам: документ, що посвідчує особу (пас-
порт);

• представникам акціонерів фізичних осіб: доручення, оформлене згід-
но з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представ-
ника (паспорт);

• представникам акціонерів юридичних осіб: доручення, оформлене 
згідно з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу пред-
ставника (паспорт). У разі якщо представником акціонера є керівник юри-
дичної особи, який має право діяти без довіреності, замість довіреності 
надається документ (витяг) про його призначення (обрання) на посаду, 
витяг зі статуту про можливість діяти керівнику від імені юридичної особи 
без довіреності, засвідчені печаткою товариства та документ, що посвід-
чує особу представника (паспорт).

Перелік питань, що виносяться на голосування  
(порядок денний)

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 
2. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів То-

вариства. 
3. Розгляд звіту директора за результатами фінансово — господар-

ської діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річ-
ної фінансової звітності) за 2014р. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами фінансово — госпо-
дарської діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансо-
во — господарської діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення 
за наслідками їх розгляду.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014р. 
7. Про внесення змін до Статуту Товариства. 
8. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «КрЗМВ» (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний 
(2014)

попередній 
(2013)

Усього активів 8277 9931
Основні засоби 4801 4837
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1900 1033
Сумарна дебіторська заборгованість 805 3512
Грошові кошти та їх еквіваленти 748 514
Нерозподілений прибуток 3785 3283
Власний капітал 6230 5701
Статутний капітал 1067 1067
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1882 4084
Чистий прибуток (збиток) 529 737
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21344400 21344400
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

71 72

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах — 23.03.2015р.

Під час підготовки до річних загальних зборів акціонери Товариства 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, у робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 годин 
до 12.00 годин, з дати отримання повідомлення, за адресою Товариства, 
кабінет №1 та в день проведення річних загальних зборів Товариства за 
місцем їх проведення. Довідки за телефонами: (05366) 6-10-87, 
(05366) 6-10-17. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціоне-
рів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного — директор Товариства Нікіфоров О.І. або особа, 
яка виконує його обов’язки. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ 

КОМБІНАТ» 
(ЄДРПОУ: 00447824)

Місцезнаходження: 19701, м. Золотоноша, Черкаська обл.,  
вул. Г.Лисенко, 18

Правління ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» повідомляє, 
що річні загальні збори акціонерів відбудуться «03» квітня 2015 року 
о 14.00 годині за адресою: 19701, м. Золотоноша, Черкаська обл., 
вул. Г.Лисенка, 18., адміністративний корпус, 2 поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводи-
тись в день проведення зборів з 13.00 год. до 13.45 год. за місцем про-
ведення загальних зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів 
ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат», і є дійсним на дату прове-
дення зборів, а їх представникам — доручення, оформлені згідно з ви-
могами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний 
документ акціонера. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річ-
них зборах акціонерів буде складений станом на 24 годину 30.03.2015 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат»

1. Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії збо-
рів. Затвердження регламенту зборів;

2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління, затвердження основних на-
прямків та планів діяльності Товариства на 2015 рік; 

3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;

4. Розгляд висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду висновків Ревізійної комісії Товариства;

5. Затвердження річного звіту Товариства, балансу Товариства ста-
ном на 31.12.2014 року;

6. Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку (збит-
ків) Товариства; 

7. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати;
8. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 

2014 році;
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо 
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, 
перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фі-
нансової звітності Товариства, та встановлення граничної сукупної вар-
тості таких правочинів.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо 
питань порядку денного загальних зборів акціонерів, під час підготовки 
до загальних зборів: за адресою: 19701, м. Золотоноша, Черкаська обл., 
вул. Г.Лисенка, 18, 2 поверх, плановий відділ. Відповідальна особа: 
Мєшкова Лариса Валеріївна. Контактний: тел (04737) 5-26-78

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

Найменування показника період
звітний
(2014 р.)

попередній
(2013 р.)

Усього активів 291917 280586
Основні засоби 108192 100446
Довгострокові фінансові інвестиції 78 5394
Запаси 40714 85614
Сумарна дебіторська заборгованість 135925 78305
Грошові кошти та їх еквіваленти 2383 2061
Нерозподілений прибуток 98155 62745
Власний капітал 114607 79197
Статутний капітал 4914 4914
Довгострокові зобов`язання 64452 0
Поточні зобов’язання 112858 201389
Чистий прибуток (збиток) 35410 42016
Середньорічна кількість акцій (шт.) 36930 36930
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) 465 467

Правління ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі — Товариство) 

(ідентифікаційний код 00191193; місцезнаходження: пр. Металургів, б. 9, 
м. Єнакієве, Донецька обл., Україна, 86429) повідомляє 

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

2015 року о 12.00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів: 84130, Донецька область, 

місто Святогірськ, вул.60-річчя Жовтня, 21 (готель «Roche Royal», I поверх, 
конференц-зал).

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «27» берез-
ня 2015 року о 11.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «27» бе-
резня 2015 року о 11.45 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 84130, Донецька 
область, місто Святогірськ, вул.60-річчя жовтня, 21 (готель «Roche 
Royal», фойє I поверху біля конференц-залу).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів — «23» березня 2015 року станом на 24-00 го-
дину.

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. 
6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
9) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметь-

ся з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом На-
глядової ради.

10) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціоне-
рів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
12) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.
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: 86429, Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Достоєвського, буд. 16, 
бюро з корпоративного управління правами юридичного управління, з по-

неділка 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 проведен-
ня. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвід-
чує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує 
право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
начальник бюро з управління корпоративними правами юридичного управ-
ління Кириченко Лілія Леонідівна.

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

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

Телефони для довідок Товариства: (06252) 9-21-67, 9-37-28.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-

СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  21 186 996  19 036 996
Основні засоби  4 053 581 2 929 452
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 1 458 820 1 180 826
Сумарна дебіторська заборгованість  14 291 989 13 772 875
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 807 116 026
Нерозподілений прибуток -1 306 604 - 661 826
Власний капітал 350 449 226 272
Статутний капітал 160 898 160 898
Довгострокові зобов’язання 5 058 375 1 265 958
Поточні зобов’язання 15 778 172 17 544 766
Чистий прибуток (збиток) -771 821 - 496 019
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 524 047 10 509 139
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

 0 72 567

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

 0 2 653

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7020 7244

Генеральний директор ПАТ «ЄМЗ»  О.Л. Подкоритов

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 

Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС» 

(далі — Товариство), ідентифікаційний код — 00703167, місцезнаходжен-
ня — Україна, 38782, Полтавська область, Полтавський район, село Гор-
банівка, вулиця Миру, будинок 1, повідомляє про проведення чергових 
Загальних зборів (надалі — Загальні збори), які відбудуться 02 квітня 
2015 року о 10 — 00 год., за адресою: 38782, Полтавська область, 
Полтавський район, село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, 1 по-
верх, актовий зал.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товари-

ства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

Товариства за результатами проведених перевірок у 2014 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 

2014 рік та порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
7. Про затвердження звіту Товариства за 2014 рік та напрямків діяль-

ності на 2015 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством протягом року з дня прийняття рішення.
Акціонер Товариства має право ознайомитись з матеріалами (проекти 

рішень, документи необхідні для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, тощо…), з якими він може ознайомитися під час підготовки до За-
гальних зборів, на наступний робочий день з дати отримання Товари-
ством запиту акціонера про необхідність отримання матеріалів для 
підготовки до Загальних зборів, з понеділка по п’ятницю, з 10 — 00 — до 
16 — 00 год., за адресою: Україна, 38782, Полтавська область, Полтав-
ський район, село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, а в день прове-
дення Загальних зборів — також у місці їх проведення.

Запит про отримання матеріалів, які акціонер може отримати під час 
підготовки до Загальних зборів повинен містити:

• П.І.Б. (найменування) акціонера;
• Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
• Перелік матеріалів, які необхідні акціонеру, для підготовки до Загаль-

них зборів.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріа-
лами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних 
зборів, а також за вчасне повідомлення акціонерів про проведення та про 
зміни у порядку денному Загальних зборів — Голова Правління Іванчен-
ко Миколи Івановича.

Реєстрація акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах про-
водиться в день проведення загальних зборів з 09 години 00 хвилин по 
09 годину 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів. 

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних 
зборах, згідно якого буде проводитися реєстрація акціонерів для участі у За-
гальних зборах, складатиметься станом на 24.00 год., 29 березня 2015 року.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів необхідно мати при собі 
паспорт або документ, що його замінює; представникам акціонерів та 
юридичним особам — паспорт або документ, що його замінює, та дові-
реність, оформлену у відповідності до чинного законодавства України 
або копія документу (протокол, наказ) про призначення керівника юри-
дичної особи.

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

Найменування показника період
попередній

2013 р.
звітний
2014 р.

Усього активів 7978  7491
Основні засоби 4096  3816
Довгострокові фінансові інвестиції 62  62
Запаси 1244  1336
Сумарна дебіторська заборгованість 1415  963
Грошові кошти та їх еквіваленти 26  367
Нерозподілений прибуток 1244  1257
Власний капітал 6932  6830
Статутний капітал 2144  2144
Довгострокові зобов’язання -  -
Поточні зобов’язання 1045  661
Чистий прибуток +(збиток-) +5  +13
Середньорічна кількість акцій (ел.) 8577720  8577720
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду 

-  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 66  56

Голова Правління  М. І. Іванченко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС»

Приватне акціонерне товариство «СХІД» (далі — Товариство), код за 
ЄДРПОУ 24372676, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів від-
будуться 27 березня 2015 року о 15.00 за місцезнаходженням Товариства 
за адресою: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9 (приміщення дирекції 
Товариства, корпус 49, каб. директора). Реєстрація акціонерів 
27.03.2015 р. з 14.00 до 14.45 години за переліком акціонерів, які мають пра-
во на участь у загальних зборах, складеному на 24 годину 23.03.2015 р.

Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу 
(паспорт), або довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно 
до чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, 
що готуються до загальних зборів, та проектом рішень з питань порядку 
денного у директора — Юрченко І.О. у робочі дні з 9.00 до 18.00, а також в 
день проведення зборів з 14.00 до 14.45 год. за адресою: 02099, м. Київ, 
вул. Бориспільська, 9 (приміщення дирекції Товариства, корпус 49), 
тел. (044)566-29-79.

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

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження регламенту роботи зборів.
4. Затвердження форми голосування на зборах.
5. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
7. Звіт та висновки ревізора Товариства про перевірку фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів: директора, нагля-

дової ради, ревізора.

9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний період.
10. Розподіл прибутку за 2014 рік.
11. Обрання ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-

правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором Товари-
ства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного 

акціонерного товариства «СХІД» 2014/2013 р.р. (тис. грн.)
Найменування показника звітний попередній

Усього активів  267,9  236,3
Основні засоби  196,4  180,3
Довгострокові фінансові інвестиції  0,0  0,0
Запаси  3,6  0,0
Сумарна дебіторська заборгованість  38,3  31,0
Грошові кошти та їх еквіваленти  27,2  23,5
Нерозподілений прибуток  109,5  89,2
Власний капітал  223,4  194,2
Статутний капітал  99,0  99,0
Довгострокові забов’язання  0,0  0,0
Поточні забов’язання  44,5  42,1
Чистий прибуток (збиток)  29,2  37.6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 396000  396000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 0,0  0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 0,0  0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  6  6

Директор ПрАТ «СХІД» Юрченко І.О.,  18.02.2015 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІД»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №36, 23 лютого 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

14

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ 

КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД - 2»
Публічне акціонерне товариство «Трест Київпідземшляхбуд — 2» 

(далі — ПАТ «Трест КПШБ — 2» або Товариство) повідомляє про скликання 
річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі — загальні збори):

повне найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство 
«Трест Київпідземшляхбуд — 2»;

ідентифікаційний код: 04012721;
місцезнаходження Товариства: 02105, м. Київ, вул.Тампере, 13-Б;
дата проведення загальних зборів: 26.03.2015 року;
час початку загальних зборів: об 14:00 годині в день проведення за-

гальних зборів — 26.03.2015 року;
місце проведення загальних зборів: 02105, м. Київ, вул.Тампере, 13-Б, 

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

зборах: реєстрація акціонерів буде проводитись в день проведення загаль-
них зборів (26.03.2015 року) з 13:00 до 13:45 години за адресою проведен-
ня загальних зборів.

Перелік акціонерів ПАТ «Трест КПШБ — 2», які мають право на участь у 
загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 20 березня 2015 року у 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери ПАТ «Трест КПШБ — 2» мають можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го загальних зборів, за місцезнаходженням ПАТ «Трест КПШБ — 2» (02105, 
м. Київ, вул. Тампере, 13-Б, зал засідань, І-ий поверх) у робочі дні: з поне-
ділка по п’ятницю, у робочий час: з 9.00 до 13.00, а в день проведення за-
гальних зборів — також у місці їх проведення (02105, м. Київ, вул. Тампе-
ре, 13-Б, зал засідань, І-ий поверх). 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, Заступник Голови Правління Товариства — Іванова Ірина 
Леонідівна, тел. +38-044-573-38-01, +38-044-558-27-00.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

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

3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства у 2014 році та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Голови Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного фінансового звіту за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів за 

2014 рік.
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! 

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись на підставі пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Для участі у 
загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), представнику (-ам) акціонера — також 
документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних 
зборах відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

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

Найменування показників Період (в тис.грн.)
Звітний
2014 рік

Попередній 
2013 рік

Усього активів 169285 271611
Основні засоби (залишкова вартість) 7002 10036
Інші фінансові інвестиції 44523 44523
Запаси 41579 37388
Сумарна дебіторська заборгованість 58201 73635
Грошові кошти та еквіваленти 83 1782
Власний капітал 83859 83011
Статутний капітал 1692 1692
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 85426 100871
Чистий прибуток (збиток) 1130 3278
Середньомісячна кількість акцій (шт.) 241650 241650
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 455 766

Правління ПАТ «Трест Київпідземшляхбуд — 2»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД - 2»

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «УПТК» (ПрАТ «УПТК») повідомляє, 

що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 02 квітня 2015 року о 
18:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Семиренка, 1-Б, кім. 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 02 квітня 2015 р. з 17:30 до 
17:50 за адресою: м. Київ, вул. Семиренка, 1-Б.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку (реєстру) акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24-00 год. 
29 березня 2015 року.
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПТК» 

02 квітня 2015 року:
1. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності 

товариства ПрАТ «УПТК» за 2014 рік та основні напрямки діяльності на 
2015 рік.

2. Затвердження річного звіту для подання в НКЦПФР.
3. Про використання отриманого прибутку.
4. Щодо виплати дивідендів.
5. Про використання ПрАТ «УПТК» кредитних ліній, які надають банки.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися то-

вариством.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ 

«УПТК» (тис. грн.)
Найменування показника Період

2014 2013
Усього активів 560,4 524,3
Основні засоби 13,2 13,5
Довгострокові фінансові інвестиції 364,7 389,5
Запаси --- ---

Сумарна дебіторська заборгованість 137,3 94,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 29,9 17,4
Нерозподілений прибуток (106,2) (224,2)
Власний капітал 246,6 246,6
Статутний капітал 420 420
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання --- 81,9
Чистий прибуток (збиток) 118,0 (350,1)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10000 10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов`язаними з поряд-
ком денним чергових загальних зборів акціонерів, призначених на 02 квітня 
2015 року, починаючи з 02 березня 2015 року, звернувшись до генерально-
го директора Товариства за місцезнаходженням Товариства по вівторкам 
та четвергам з 10:00 до 11:30 години.

Акціонери мають право особисто прийняти участь у зборах акціонерів 
або через представників (довірених осіб).

Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах акціонерів необ-
хідно пред’явити: паспорт громадянина України або паспорт громадянина 
іншої країни; для представника акціонера — паспорт громадянина України 
або паспорт громадянина іншої країни та довіреність, оформлену акціоне-
ром згідно з чинним законодавством України, і яка надає представнику пов-
новаження представляти акціонера на Зборах та голосувати по питаннях 
порядку денного.

Довідки за телефоном: 407-68-27.
Генеральний директор  Чміль М.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УПТК»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЮжМОРМОНТАж»
Річна інформація ПрАТ  

за 2014 р.
Приватне акцiонерне товариство «Южмормонтаж». ЄДРПОУ 

14122468. Адреса 73019 м.Херсон Острiвське шосе, 5, тлф 
0552270700. Текст РІ у ЗІБД Комісії розкрит 20.02.15. Веб-
сторінка, на який розміщено РІ: jumm.vatua.com. Аудитор 
ТОВ АКФ «Грантьє», 21026423. Показники фін.-госп. діяльності 
(тис.грн.) (2014/2013): Усього активів 19549/19512. Основні засо-
би 10289/11112. Довгострокові фінінвестиції 3/3. Запаси 
2803/2915. Сумарна дбт заборгованість 4803/5145. Грошові кош-
ти та їх еквіваленти 1378/198. Власний капітал 14499/13925. Ста-
тутний капітал 296/296. Нерозподілений прибуток 14120/13546. 
Поточні зобов’язання 5050/5587. Кількість акцій 3290/3290.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАР'ЯНІВСЬКЕ"

(надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: Кіровоградська
обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янівка повідомляє про проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 березня 2014 р. о
10.00 за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н,
с.Мар'янівка, пр.Ілліча,16, контора товариства, актовий зал. Реєстра-
ція акціонерів (їх представників) - з 09.00 до 09.55. Для участі в загальних
зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, для представників -
довіреність. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах складений станом на 24.00 "23" березня 2015 р.

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

обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
3. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2014 рік. Прийняття

рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління за 2014 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2014
рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. Визначення по-
рядку розподілу прибутку Товариства.

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

З документами, необхідними для прийняття рішень по порядку денно-
му, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 9.00 до 16.00
години за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янів-
ка, пр.Ілліча,16, кабінет головного бухгалтера. Посадовою особою, відпо-
відальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голов-
ний бухгалтер Рев'якіна Валентина Романівна. 

Голова правління Сосоновський Іван Миколайович

Шановні акціонери 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "КІ-

РОВОГРАДСЬКА ШВЕЙНА  ФАБРИКА "ЗОРЯНКА"
повідомляємо Вас, що 03 квітня 2015 року о 12.00 годині за місце-

вим часом за адресою:  25015, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка,
2, приміщення актового залу (кім № 114 за інвентарним планом, 4 по-
верх адміністративного корпусу), відбудуться  річні Загальні збори ак-
ціонерів ПАТ КШФ "Зорянка".

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів ПАТ КШФ "Зорянка": обрання членів лічильної комісії, визначення
та затвердження регламенту для розгляду питань порядку денного.

2. Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-госпо-
дарської діяльності  (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2014 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати
фінансово-господарської діяльності  (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за
2014 рік.

3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії про результати фінансо-
во-господарської діяльності  (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2014 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності  (балансу) ПАТ КШФ "Зорян-
ка" за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ КШФ
"Зорянка" за 2014 рік, результатів діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорян-
ка" за 2014рік.

6. Розподіл прибутку і збитків ПАТ КШФ "Зорянка" та затвердження
розміру річних дивідендів.

Реєстрація акціонерів (їх  представників) здійснюватиметься з 11.00 до
11.55 годин за місцевим часом 03 квітня 2015 року за адресою проведен-
ня річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах ак-
ціонерів Товариства -  30 березня 2015 року. Для реєстрації необхідно ма-
ти: 1. акціонерам - паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує
особу. 2. для представників акціонерів (юридичних осіб) - документи, що
свідчать про повноваження посадової особи брати участь у річних загаль-
них зборах (оригінали або нотаріально засвідчені копії), або довіреність
на право участі у річних Загальних зборах, оформлену згідно з  чинним
законодавством України. 3. для представників акціонерів (фізичних осіб)
- довіреність на право участі у Загальних  зборах, оформлену згідно з чин-
ним законодавством України.Акціонери  мають можливість ознайомитись
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного у робочі дні з 8.30 до 17.00 за адресою:  м. Кіровоград, вул. Є.Мала-
нюка, 2, каб. №81 за інвентарним планом, 3 поверх адміністративного
корпусу), а в день проведення зборів за адресою: м. Кіровоград, вул. Єв-
гена Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. №114 за інвентарним
планом, 4 поверх адміністративного корпусу). Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного - Слівнова Неля Василів-
на, заступник директора з фінансових питань. Телефон для довідок:
(0522)22-97-13, 35-60-27. Акціонери можуть вносити свої пропозиції щодо
порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Загальних зборів. Пропозиції надавати в письмовій формі (із заз-
наченням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних й-
ому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення) на адре-
су: 25015, м. Кіровоград, вул. Є.Маланюка, 2.

Публічне акціонерне товариство "Кіровоградська швейна фаб-
рика "Зорянка" інформує про основні показники фінансово-госпо-

дарської діяльності:

З повагою, Голова наглядової ради ПАТ КШФ "Зорянка" О.В. Новиков

Найменування показника звітний
період

попередній
період

Усього активів 41252 34153
Основні засоби 17388 15128
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 19093 13422
Сумарна дебіторська заборгованість 1332 1939
Грошові кошти та їх еквіваленти 3043 3480
Нерозподілений прибуток 38782 31735
Власний капітал 40813 33832
Статутний капітал 91 91
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 439 321
Чистий прибуток (збиток) 7047 4909
Середньорічна кількість акцій (шт.) 364104 364104
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) 86 89

Найменування показника Звітний
період

Попередній
період

Усього активів 8026 9005
Основні засоби по залишковій вартості 6251 3294
Довгострокові  фінансові  інвестиції - -
Запаси 615 183
Сумарна  дебіторська заборгованість 703 5503
Грошові  кошти  та  їх еквіваленти 445 1
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) -737 -748
Власний  капітал 5575 2404
Статутний капітал 3152 3152
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2002 6214
Чистий  прибуток (збиток) 11 -1523
Середньорічна кількість  акцій (шт.) 1313215 1313215
Кількість  власних  акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність  працівників на  кінець  періоду
(осіб) 436 431

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРПРОМТЕХСЕРВІС», 

місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, 
б.30, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 08 квітня 2015 року о 10-00 в адмінприміщенні товариства 
за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, 
І-поверх, актова зала. 

Реєстрація проводиться з 09-30 до 09-50 год. 08 квітня 2015 року за 
місцем проведення зборів. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту 

проведення загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансо-

во — господарської діяльності товариства за 2014р. Затвердження річної 
фінансової звітності та порядку покриття збитку.

4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності 
та надання повноважень посадовим особам на укладання таких право-
чинів.

Основні показники
фінансово — господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2014р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 1351,9 943,4
Основні засоби 273,4 313,2
Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси 421,8 67,1
Сумарна дебіторська заборгованість 206,2 1009,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 432,1 96,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 559,4 -
Власний капітал 1349,3 789,9
Статутний капітал 290,4 290,4
Довгострокові зобов’язання - - 
Поточні зобов’язання 2,6 153,5
Чистий прибуток (збиток) (505,0) 38,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)  1 161 463  1 161 463
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

12 17

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, 
можливо за адресою: 

37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, у головного бух-
галтера товариства Орел Н.В. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00. 
тел (05354) 2-16-34.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах –02.04.2015 року.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕЛОС» 

(код ЄДРПОУ 33325373) місцезнаходження - 49000, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 147Т, далі за текстом — «Товари-
ство», повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерно-
го товариства:  

• Дата загальних зборів Товариства — «26» березня 2015 року;
• Час проведення загальних зборів Товариства — 10 годин 00 хви-

лин.
• Місце проведення загальних зборів Товариства — 
Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 147Т, кімна-

та №112.
• Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 

здійснюється за місцем проведення загальних зборів — 9 година 
30 хвилин.

• Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних збо-
рах — 

9 година 50 хвилин.
• Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах — 
20 березня 2015 року.

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

1. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 
рік. 

2. Про розподіл прибутків і збитків за 2014 рік.
3. Про розгляд звітів директора Товариства.
4. Про розгляд звіту ревізора Товариства.
5. Про обрання ревізора Товариства. 
6. Про звільнення директора Товариства.
7. Про обрання директора Товариства.
8. Про затвердження положень про виконавчий орган та Ревізора 

Товариства.
9. Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які міс-

тяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціо-
нери можуть під час підготовки до загальних зборів ознайомиться з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у 
робочі дні щоденно з 14.00 до 16.00 за адресою: м. Дніпропетровськ,  
вул. Героїв Сталінграда, 147Т, кабінет № 112,  а також мають право в уста-
новлених законодавством України терміни в письмової формі внести про-
позиції до порядку денного загальних зборів.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за-
гальних зборів — Вовченко О.В.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену 
згідно з вимогами чинного законодавства.

Телефон для довідок: (0562) 36-29-56.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 14377,3 10428,1 
Основні засоби 14138,3 9666,7 
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7,4 7,9 
Сумарна дебіторська заборгованість 219,4 753,0 
Грошові кошти та їх еквіваленти 12,2 0,5 
Нерозподілений прибуток (1334) (844,7) 
Власний капітал 8083,4 4165,3 
Статутний капітал 5010,0 5010,0 
Довгострокові зобов’язання 1526,0 1747,4 
Поточні зобов’язання 4768,2 4515,7 
Чистий прибуток (збиток) (489,3) (686,7) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 167000 167000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  7 7

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 
23.02.15р. №36 «ВІДОМОСТІ Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «Делос»  О.В.Вовченко 

20.02.15 р.

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» повідомляє, що 
річні загальні збори акціонерів відбудуться 02 квітня 2015 року об 11:00 годи-
ні за адресою: м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 2-Д (пр-т 50-річчя жовтня, 2-Д) 
(приміщення конференц-залу другий поверх головного корпусу).

Реєстрація акціонерів буде проводитись 02 квітня 2015 року з 10:00  год. 
до 10:45 год.

Місце проведення реєстрації акціонерів: фойє конференц-залу 
ПАТ «НВП «Сатурн».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів: на 24.00 годину 29 березня 2015 р.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів  
ПАТ «НВП «Сатурн» 02 квітня 2015 року:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 
зборів акціонерів 02 квітня 2015 р.

2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт Голови Правління ПАТ «НВП «Сатурн» за 2014 рік. Основні на-

прямки діяльності Товариства на наступний рік.
4. Затвердження річного звіту ПАТ «НВП «Сатурн» за 2014 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради за підсумками роботи у 2014 році. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії за підсумками ро-

боти у 2014 році.
7. Про виплату дивідендів (затвердження розміру річних дивідендів).
8. Обрання Ревізійної комісії ПАТ «НВП «Сатурн».
9. Про використання отриманого прибутку ПАТ.
10. Про використання ПАТ «НВП «Сатурн» кредитних ліній, які надають 

банки.
11. Попереднє схвалення значних правочинів.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов`язаними з поряд-

ком денним річних загальних зборів акціонерів, призначених на 02 квітня 
2015 року, починаючи з 02 березня 2015 року, звернувшись до Правління 
Товариства за місцезнаходженням Товариства по вівторках та четвергах з 
10:00 до 11:30 години.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів ПАТ «НВП 
«Сатурн» з документами, пов’язаними з порядком денним річних загаль-
них зборів акціонерів, призначених на 02 квітня 2015 року — Полторацька 
Любов Макарівна, кімн. 64, 6-ий поверх інженерного корпусу.

Акціонери мають право особисто прийняти участь у річних загальних 
зборах акціонерів або через представників (довірених осіб).

УВАГА! 
1. Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах акціонерів 

необхідно пред’явити:
- паспорт громадянина України чи паспорт громадянина іншої країни;
- для представника акціонера — паспорт громадянина України чи паспорт 

громадянина іншої країни та довіреність, оформлену акціонером згідно з чин-
ним законодавством України, і яка надає представнику повноваження пред-
ставляти акціонера на Зборах та голосувати по питаннях порядку денного.

2. Звертаємо Вашу увагу, що у разі якщо власник цінних паперів не 
уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в 
цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визна-
ченні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою 
протягом одного робочого дня після укладання власником цінних паперів 
з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних 
паперах (п.10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону Укра-
їни «Про депозитарну систему України».)

Довідки за телефонами: (044) 403-09-18, (044) 403-08-09.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

2014 2013
Усього активів 21955 24421
Основні засоби 12124 12239
Довгострокові фінансові інвестиції 2466 2466
Запаси 4152 4789
Сумарна дебіторська заборгованість 3181 4662
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 265
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 16698 19850
Статутний капітал 500 500
Довгострокові зобов’язання 840 52
Поточні зобов’язання 4019 3917
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2 000 000 2 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 143 145

Правління ПАТ «НВП «Сатурн»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №36, 23 лютого 2015 р. 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАР'ЯНІВСЬКЕ"

(надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: Кіровоградська
обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янівка повідомляє про проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 березня 2014 р. о
10.00 за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н,
с.Мар'янівка, пр.Ілліча,16, контора товариства, актовий зал. Реєстра-
ція акціонерів (їх представників) - з 09.00 до 09.55. Для участі в загальних
зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, для представників -
довіреність. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах складений станом на 24.00 "23" березня 2015 р.

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

обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
3. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2014 рік. Прийняття

рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління за 2014 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2014
рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. Визначення по-
рядку розподілу прибутку Товариства.

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

З документами, необхідними для прийняття рішень по порядку денно-
му, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 9.00 до 16.00
години за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Мар'янів-
ка, пр.Ілліча,16, кабінет головного бухгалтера. Посадовою особою, відпо-
відальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голов-
ний бухгалтер Рев'якіна Валентина Романівна. 

Голова правління Сосоновський Іван Миколайович

Шановні акціонери 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "КІ-

РОВОГРАДСЬКА ШВЕЙНА  ФАБРИКА "ЗОРЯНКА"
повідомляємо Вас, що 03 квітня 2015 року о 12.00 годині за місце-

вим часом за адресою:  25015, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка,
2, приміщення актового залу (кім № 114 за інвентарним планом, 4 по-
верх адміністративного корпусу), відбудуться  річні Загальні збори ак-
ціонерів ПАТ КШФ "Зорянка".

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів ПАТ КШФ "Зорянка": обрання членів лічильної комісії, визначення
та затвердження регламенту для розгляду питань порядку денного.

2. Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-госпо-
дарської діяльності  (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2014 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати
фінансово-господарської діяльності  (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за
2014 рік.

3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії про результати фінансо-
во-господарської діяльності  (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2014 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності  (балансу) ПАТ КШФ "Зорян-
ка" за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ КШФ
"Зорянка" за 2014 рік, результатів діяльності (балансу) ПАТ КШФ "Зорян-
ка" за 2014рік.

6. Розподіл прибутку і збитків ПАТ КШФ "Зорянка" та затвердження
розміру річних дивідендів.

Реєстрація акціонерів (їх  представників) здійснюватиметься з 11.00 до
11.55 годин за місцевим часом 03 квітня 2015 року за адресою проведен-
ня річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах ак-
ціонерів Товариства -  30 березня 2015 року. Для реєстрації необхідно ма-
ти: 1. акціонерам - паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує
особу. 2. для представників акціонерів (юридичних осіб) - документи, що
свідчать про повноваження посадової особи брати участь у річних загаль-
них зборах (оригінали або нотаріально засвідчені копії), або довіреність
на право участі у річних Загальних зборах, оформлену згідно з  чинним
законодавством України. 3. для представників акціонерів (фізичних осіб)
- довіреність на право участі у Загальних  зборах, оформлену згідно з чин-
ним законодавством України.Акціонери  мають можливість ознайомитись
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного у робочі дні з 8.30 до 17.00 за адресою:  м. Кіровоград, вул. Є.Мала-
нюка, 2, каб. №81 за інвентарним планом, 3 поверх адміністративного
корпусу), а в день проведення зборів за адресою: м. Кіровоград, вул. Єв-
гена Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. №114 за інвентарним
планом, 4 поверх адміністративного корпусу). Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного - Слівнова Неля Василів-
на, заступник директора з фінансових питань. Телефон для довідок:
(0522)22-97-13, 35-60-27. Акціонери можуть вносити свої пропозиції щодо
порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Загальних зборів. Пропозиції надавати в письмовій формі (із заз-
наченням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних й-
ому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення) на адре-
су: 25015, м. Кіровоград, вул. Є.Маланюка, 2.

Публічне акціонерне товариство "Кіровоградська швейна фаб-
рика "Зорянка" інформує про основні показники фінансово-госпо-

дарської діяльності:

З повагою, Голова наглядової ради ПАТ КШФ "Зорянка" О.В. Новиков

Найменування показника звітний
період

попередній
період

Усього активів 41252 34153
Основні засоби 17388 15128
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 19093 13422
Сумарна дебіторська заборгованість 1332 1939
Грошові кошти та їх еквіваленти 3043 3480
Нерозподілений прибуток 38782 31735
Власний капітал 40813 33832
Статутний капітал 91 91
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 439 321
Чистий прибуток (збиток) 7047 4909
Середньорічна кількість акцій (шт.) 364104 364104
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) 86 89

Найменування показника Звітний
період

Попередній
період

Усього активів 8026 9005
Основні засоби по залишковій вартості 6251 3294
Довгострокові  фінансові  інвестиції - -
Запаси 615 183
Сумарна  дебіторська заборгованість 703 5503
Грошові  кошти  та  їх еквіваленти 445 1
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) -737 -748
Власний  капітал 5575 2404
Статутний капітал 3152 3152
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2002 6214
Чистий  прибуток (збиток) 11 -1523
Середньорічна кількість  акцій (шт.) 1313215 1313215
Кількість  власних  акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність  працівників на  кінець  періоду
(осіб) 436 431

До відома акціонерів 
ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ"

(ідентифікаційний код 02138926, місцезнаходження: місто Дніпро-
петровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122-А) повідомляємо, що 15 квітня
2015 року о 12 00 годині відбудуться  річні загальні збори акціонерів за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122-А, ад-
мінбудівля, 2-й поверх, зал засідань. 

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

1. Затвердження порядку голосування та регламенту роботи загаль-
них зборів.

2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
3. Обрання секретаря загальних зборів.
4. Звіт наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідка-

ми його розгляду.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської

діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками й-
ого розгляду.

6. Звіт та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Това-
риства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду виснов-
ків ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за підсумками роботи у 2014 році.
9. Обрання наглядової ради Товариства.
10. Обрання ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наг-

лядової ради та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання упов-
новаженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-право-
вих договорів з членами наглядової ради та членами ревізійної комісії.

Складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах здійснюється станом на 24 годину 08 квітня 2015 р. (станом
на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів) у порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрація учасників зборів проводиться у день та за місцем прове-
дення зборів з 10-00 до 11-30. Для реєстрації акціонерам Товариства
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), пред-
ставникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт).

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайоми-
тись  з документами, пов'язаними з порядком денним зборів (з 10.00 до
12.00 год.понеділок - п'ятниця) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Ге-
роїв Сталінграда, 122-А, адмінбудівля, 2-й поверх, приймальня, після
надання письмового запиту до виконавчого органу. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного - директор Товариства Худик М.П.

Довідки за телефоном: (056)763-10-78 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ "Дніпропетровськметалопром (тис.грн.)

Виконавчий орган ПАТ "Дніпропетровськметалопром"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО - 

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
місцезнаходження: 51217, Дніпропетровська область, Новомосковсь-

кий район, смт. Меліоративне, вул. Заводська, буд. 2, повідомляє про про-
ведення річних  загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
27 березня 2015 року о 10.00 за адресою: 51217, Дніпропетровська
область, Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Молодіж-
на,буд.1, к.25. Реєстрація акціонерів та їх представників здій-
снюватиметься  за місцем проведення зборів 27 березня  2015 року  з
9.00 до 9.30. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь  у загальних  зборах - 23 березня 2015 року.

На голосування у річних  загальних зборах акціонерів Товариства, ви-
носяться наступні питання (порядок денний):

1. Про обрання Голови та  секретаря загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт Правління за результатами  фінансово-господарської діяльнос-

ті товариства  у  2014 році.
4. Звіт Ревізійної комісії  та її висновків за  2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за  2014 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками

2014 року.
Порядок ознайомлення акціонерів  з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
-  до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайоми-

тися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням Товариства: 51217, Дніпропетровська об-
ласть, Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Заводська, буд. 2,
кабінет Голови правління у робочі дні, робочий час,кожної п`ятниці з 10:00
до 12:00 години, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх
проведення:  з 9.00 до 9:30 години. Особа відповідальна за порядок оз-
найомлення акціонерів з матеріалами та документами Голова правління
Куницький Володимир Ілліч. Для реєстрації та участі у зборах необхідно
мати паспорт або інший визначений чинним законодавством документ,
що посвідчує особу .Представникам акціонерів  необхідно мати довіре-
ність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

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

Найменування показників
Період

Звітний Попередній
Усього активів                                                  27814 14925
Основні засоби                                                780 969
Довгострокові фінансові інвестиції                   - -
Запаси, товари                                                2 3
Сумарна дебіторська заборгованість               546 321
Грошові кошти та їх еквіваленти                      107 17
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 22222 6483

Власний капітал                                              25812 10030
Статутний капітал                                            3547 3547
Довгострокові зобов’язання                             - 1543
Поточні зобов’язання                                       2002 3352
Чистий прибуток (збиток)                                 1776 865
Середньорічна кількість акцій (шт.)                  70`940`100 70`940`100
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 21 16

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 14318,2 14318,2
Основні засоби 6708,2 6708,2
Довгострокові  фінансові інвестиції 0 0
Запаси 568,3 568,3
Сумарна дебіторська заборгованість 5655,8 5655,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,8 25,8
Нерозподілений прибуток -5474,1 -5474,1
Власний капітал -51,3 -51,3
Статутний капітал 1081,4 1081,4
Довгострокові зобов’язання 4215,8 4215,8
Поточні зобов’язання 10153,7 10153,7
Чистий прибуток (збиток) -5474,1 -5474,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 325 600 4 325 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 0 0
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До відома акціонерів 
ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ"

(ідентифікаційний код 02138926, місцезнаходження: місто Дніпро-
петровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122-А) повідомляємо, що 15 квітня
2015 року о 12 00 годині відбудуться  річні загальні збори акціонерів за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122-А, ад-
мінбудівля, 2-й поверх, зал засідань. 

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

1. Затвердження порядку голосування та регламенту роботи загаль-
них зборів.

2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
3. Обрання секретаря загальних зборів.
4. Звіт наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідка-

ми його розгляду.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської

діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками й-
ого розгляду.

6. Звіт та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Това-
риства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду виснов-
ків ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за підсумками роботи у 2014 році.
9. Обрання наглядової ради Товариства.
10. Обрання ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наг-

лядової ради та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання упов-
новаженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-право-
вих договорів з членами наглядової ради та членами ревізійної комісії.

Складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах здійснюється станом на 24 годину 08 квітня 2015 р. (станом
на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів) у порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрація учасників зборів проводиться у день та за місцем прове-
дення зборів з 10-00 до 11-30. Для реєстрації акціонерам Товариства
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), пред-
ставникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт).

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайоми-
тись  з документами, пов'язаними з порядком денним зборів (з 10.00 до
12.00 год.понеділок - п'ятниця) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Ге-
роїв Сталінграда, 122-А, адмінбудівля, 2-й поверх, приймальня, після
надання письмового запиту до виконавчого органу. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного - директор Товариства Худик М.П.

Довідки за телефоном: (056)763-10-78 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ "Дніпропетровськметалопром (тис.грн.)

Виконавчий орган ПАТ "Дніпропетровськметалопром"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО - 

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
місцезнаходження: 51217, Дніпропетровська область, Новомосковсь-

кий район, смт. Меліоративне, вул. Заводська, буд. 2, повідомляє про про-
ведення річних  загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
27 березня 2015 року о 10.00 за адресою: 51217, Дніпропетровська
область, Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Молодіж-
на,буд.1, к.25. Реєстрація акціонерів та їх представників здій-
снюватиметься  за місцем проведення зборів 27 березня  2015 року  з
9.00 до 9.30. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь  у загальних  зборах - 23 березня 2015 року.

На голосування у річних  загальних зборах акціонерів Товариства, ви-
носяться наступні питання (порядок денний):

1. Про обрання Голови та  секретаря загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт Правління за результатами  фінансово-господарської діяльнос-

ті товариства  у  2014 році.
4. Звіт Ревізійної комісії  та її висновків за  2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за  2014 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками

2014 року.
Порядок ознайомлення акціонерів  з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
-  до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайоми-

тися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням Товариства: 51217, Дніпропетровська об-
ласть, Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Заводська, буд. 2,
кабінет Голови правління у робочі дні, робочий час,кожної п`ятниці з 10:00
до 12:00 години, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх
проведення:  з 9.00 до 9:30 години. Особа відповідальна за порядок оз-
найомлення акціонерів з матеріалами та документами Голова правління
Куницький Володимир Ілліч. Для реєстрації та участі у зборах необхідно
мати паспорт або інший визначений чинним законодавством документ,
що посвідчує особу .Представникам акціонерів  необхідно мати довіре-
ність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

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

Найменування показників
Період

Звітний Попередній
Усього активів                                                  27814 14925
Основні засоби                                                780 969
Довгострокові фінансові інвестиції                   - -
Запаси, товари                                                2 3
Сумарна дебіторська заборгованість               546 321
Грошові кошти та їх еквіваленти                      107 17
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 22222 6483

Власний капітал                                              25812 10030
Статутний капітал                                            3547 3547
Довгострокові зобов’язання                             - 1543
Поточні зобов’язання                                       2002 3352
Чистий прибуток (збиток)                                 1776 865
Середньорічна кількість акцій (шт.)                  70`940`100 70`940`100
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 21 16

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 14318,2 14318,2
Основні засоби 6708,2 6708,2
Довгострокові  фінансові інвестиції 0 0
Запаси 568,3 568,3
Сумарна дебіторська заборгованість 5655,8 5655,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,8 25,8
Нерозподілений прибуток -5474,1 -5474,1
Власний капітал -51,3 -51,3
Статутний капітал 1081,4 1081,4
Довгострокові зобов’язання 4215,8 4215,8
Поточні зобов’язання 10153,7 10153,7
Чистий прибуток (збиток) -5474,1 -5474,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 325 600 4 325 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 0 0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРЕНЕРГОТРАНС"

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 49050, м. Дніпропетровськ,
вул. Володі Дубініна, 8, повідомляє про проведення Річних (чергових) За-
гальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбу-
дуться 25 березня 2015 року о 14:00, за адресою: 49050, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Володі Дубініна, 8, каб. 206. Реєстрація учасників Загаль-
них зборів буде проводитися 25 березня 2015 р. з 13:20 до 13:50 за місце-
вим часом за місцем проведення Загальних зборів. Учасникам Загальних
зборів - фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхід-
но мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам
акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повнова-
ження представника (для керівників юридичних осіб - документ про приз-
начення на посаду та виписку із статуту акціонера - юридичної особи, у
якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших
представників - довіреність видану для участі у Загальних зборах, офор-
млену згідно з вимогами чинного законодавства України). Документи по-
винні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера
Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на
участь у Загальних зборах, складеного станом на 19 березня 2015 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання членів лі-

чильної комісії Товариства. 
2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття

рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення

за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товарис-
тва щодо достовірності річного звіту Товариства за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку та/або покриття збитків

Товариства.
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розмі-

ру річних дивідендів за простими акціями Товариства.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'яза-

ними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: 49050, м. Дніпро-
петровськ, вул. Володі Дубініна, 8, каб. 206, у робочі дні в період з 25 лю-
того 2015 року по 23 березня 2015 року з 14:00 до 17:00. Відповідальною
особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Клименко
Руслан Юрійович, телефон для довідок: (056) 371-05-83. Крім того, за ці-
єю ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести
свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше як за
20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ "УКРЕНЕРГОТРАНС" за 2014 рік (тис. грн.)

Голова  Правління   ПрАТ "УКРЕНЕРГОТРАНС" В.В. Мовчан

Найменування показника період
звітний попередній 

Усього активів 63151 78940
Основні засоби 1584 1673
Запаси 94 77
Сумарна дебіторська заборгованість 49534 64432
Нерозподілений прибуток 32195 25214
Власний капітал 32418 25477
Статутний капітал 210 210
Довгострокові зобов’язання 279 -
Поточні зобов’язання 30455 53445
Чистий прибуток 6981 5381

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ МАЛЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«БРОКЕРСЬКА ФIРМА «БАСТМА»

2. Код за ЄДРПОУ: 14284413
3. Місцезнаходження: 65045, м. Одеса, пров. Нечипуренка, 4
4. Міжміський код, телефон та факс: 0487842663, 0487842665
5. Електронна поштова адреса: zvit@bastma.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.bastma.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
1) Згідно рішення загальних зборів учасників Товариства (Протокол 

№ 01/01 вiд 18.02.2015 р.) звільнено з посади директора Рубаху Василя 
Миколайовича за угодою сторін з 18.02.2015 р. Перебував на посаді з 
01.10.2012 (2 роки 3 місяця). Непогашеної судимості за злочини, вчинені з 

корисливих мотивів, чи злочину у сфері господарської, службової діяль-
ності не має. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Згоди 
фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано.

2) Згідно рішення загальних зборів учасників Товариства (Протокол 
№ 01/01 вiд 18.02.2015 р.) призначено на посаду директора Качмарика 
Олександра Олександровича з 19.02.2015 р. Непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочину у сфері господарської, 
службової діяльності не має. Часткою у статутному капіталі Товариства не 
володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: дирек-
тора ТОВ «ЗОЛОТА ЧАЙКА». Згоди фізичної особи на розкриття паспорт-
них даних не отримано. Посадову особу призначено терміном до прийнят-
тя рішення зборами учасників ТОВ МП Брокерська фірма «Бастма» про 
звільнення з посади або заяви на звільнення за власним бажанням.

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

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

Директор Качмарик О.О.,  19.02.2015 р. 
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «МАКАРОННА ФАБРИКА».
2. Код за ЄДРПОУ — 00376449.
3. Місцезнаходження — 04073 м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 142.
4. Міжміський код, телефон та факс — (044) 468-50-37 (044) 468-03-32.
5. Електронна поштова адреса — makaronf@emitent.net.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації kmf.kiev.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ «МАКАРОННА 
ФАБРИКА» 15.12.2014 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі 
Протоколу Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» № 28 від 
15.12.2014 року. Посадова особа Швець Ніна Наумівна (паспорт: серія СН но-
мер 687729, виданий 03.02.1998 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), 

Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних збо-
рів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТАКО"

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Білостоцького, 108-а.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАКО" (надалі ПрАТ "ТАКО")

повідомляє Вас, що 27 березня 2015 року о 16:30 годині за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 108-а, актовий зал головного
офісу ПрАТ "ТАКО", відбудуться загальні збори  ПрАТ "ТАКО".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
- 27 березня 2015 року з 15:30 год. до 16:15 год. за адресою: Україна, м.
Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 108-а, Актовий зал головного офісу
ПрАТ "ТАКО".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00
годину 23.03.2015 року.

Порядок денний чергових загальних зборів  акціонерів (перелік питань,
що виносяться на голосування):

Порядок денний:
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. 
2. Звіт Наглядової ради ПрАТ "ТАКО"  за 2014 рік  та прийняття рішень

за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "ТАКО".
3. Звіт Генерального директора товариства про фінансово - господарс-

ьку діяльність в 2014 р. і проект основних напрямів діяльності ПрАТ "ТА-
КО" в 2015 р.

4. Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з
08.04.2014 р. до 27.03.2015 року, предметом яких було майно, роботи та
послуги, ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів
за даними річної фінансової звітності ПрАТ "ТАКО" за 2013 рік.

5. Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2014 рік та зат-
вердження річного звіту ПрАТ "ТАКО" за 2014 рік, балансу на 31.12.2014 р.,
фінансових результатів за 2014 рік і основних напрямів розподілення чис-
того прибутку за 2014 рік.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися ПрАТ "ТАКО" протягом одного року з дати прийняття та-
кого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі
фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує  25, але менша
ніж 50 відсотків вартості активів  за даними річної фінансової звітності за
2014 рік та надання Генеральному директору повноважень вчиняти такі
правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на будівельно-
монтажні роботи; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ма-
теріалів верхньої будови колії;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на поставку рель-
сошпальної решітки; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на поставку стрі-
лочних переводів та запасних частин до них;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання
позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.

7.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися ПрАТ "ТАКО" протягом одного року з дати прийняття
такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому чис-
лі фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків
вартості активів  за даними річної фінансової звітності за 2014 рік та на-
дання Генеральному директору повноважень вчиняти такі правочини, а са-
ме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на будівельно-
монтажні роботи; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ма-
теріалів верхньої будови колії;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на поставку рель-
сошпальної решітки; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на поставку стрі-
лочних переводів та запасних частин до них;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання
позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.

8. Внесення змін до Статуту ПрАТ "ТАКО" шляхом викладання його в
новій редакції.

9. Внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду та
Генерального директора ПрАТ "ТАКО".

Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, у робочі дні до 26 березня 2015 року
(включно) з понеділка по п’ятницю з 8:00 год. до 16:30 год. (обідня перер-
ва з 11:30 год. до 12:00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул.
Білостоцького, 108-а, 1-й поверх головного офісу, кабінет головного бух-
галтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми посадова особа - головний бухгалтер Усаткіна Ірина Григорівна.27 бе-
резня 2015 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення ре-
єстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у місці прове-
дення загальних зборів товариства. 

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в ак-
ціонера (його представника)  документів, які ідентифікують особу акціоне-
ра (його представника), а в разі участі представника акціонера - також до-
кументів, що підтверджують повноваження представника на участь у за-
гальних зборах акціонерів товариства. Відповідно до п. 10 Розділу V№
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну сис-
тему України" при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітен-
та враховуються цінні папери лише тих власників, які уклали з обраною
емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в
цінних паперах від власного імені або здійснили переказ належних їм прав
на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депо-
зитарній установі. Телефон для довідок: (0562)34-80-66 Усаткіна Ірина Гри-
горівна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАКО"

(тис.грн.)

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього  активів 28170 19590
Основні засоби, залишкова вартість 6196 6957
Довгострокові фінансові інвестиції 351 351
Запаси 326 361
Сумарна дебіторська заборгованість 5139 3823
Грошові кошти та їх еквіваленти 15854 7678
Нерозподілений прибуток 20280 16244
Власний капітал 20561 16525
Статутний капітал 255 255
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 7609 3064
Чистий прибуток(збиток) 4036 402
Середньорічна кількість акцій (шт.) 500 500
Кількість  власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 39 56

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКАРОННА ФАБРИКА»

Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних збо-
рів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ" 

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Молодогвардійська, 17

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ" (надалі ПрАТ

"Трансмаш") повідомляє Вас, що 27 березня 2015 року о 10:00 годині за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17, актовий
зал заводоуправління ПрАТ "Трансмаш", відбудуться Загальні збори
ПрАТ "Трансмаш".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
- 27 березня 2015 року з 9:00 год. до 9:45 год. за адресою: Україна, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17, Актовий зал заводоуправління
ПрАТ "Трансмаш".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00
годину 23.03.2015 року.

Порядок денний чергових загальних зборів  акціонерів (перелік
питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. 
2. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш"  за 2014 рік  та прийняття рі-

шень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради  ПрАТ "Трансмаш".
3. Звіт Правління ПрАТ "Трансмаш" за 2014 р. і проект основних напря-

мів діяльності ПрАТ "Трансмаш" в 2015 р.
4. Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з

08.04.2014 р. до 27.03.2015 року, предметом яких було майно, роботи та
послуги, ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів
за даними річної фінансової звітності ПрАТ "Трансмаш" за 2013 рік.

5. Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2014 рік та зат-
вердження річного звіту ПрАТ "Трансмаш" за 2014 рік, балансу на
31.12.2014 р., фінансових результатів за 2014 рік і основних напрямів роз-
поділення чистого прибутку за 2014 рік.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися ПрАТ "Трансмаш" протягом одного року з дати прий-
няття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в то-
му числі фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але
менша ніж 50 відсотків вартості активів,  за даними річної фінансової звіт-
ності за 2014 рік та надання Голові Правління - генеральному директору
заводу повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт  колій-
них машин; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію
колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ком-
плектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання
позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.

7.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися ПрАТ "Трансмаш" протягом одного року з дати прий-
няття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в то-
му числі фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 від-
сотків вартості активів  за даними фінансової звітності за 2014 рік та на-
дання Голові Правління - генеральному директору заводу повноважень
вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт  колій-
них машин; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію
колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на виробництво
колійних машин; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ком-

плектуючих та запасних частин;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання

позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.
8. Внесення змін до Статуту ПрАТ "Трансмаш" шляхом викладання й-

ого в новій редакції.
9. Внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду та

Правління ПрАТ "Трансмаш".
Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають

можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, у робочі дні до 26 березня 2015 року
(включно) з понеділка по п’ятницю з 8:00 год. до 16:30 год. (обідня перер-
ва з 11:30 год. до 12:00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул.
Молодогвардійська, 17, 2-й поверх заводоуправління, кабінет комерцій-
ного відділу. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами посадова особа - головний бухгалтер Гаркуша Світлана Григорів-
на.

27 березня 2015 року ознайомлення з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці про-
ведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у
місці проведення загальних зборів товариства. 

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в ак-
ціонера (його представника)  документів, які ідентифікують особу акціоне-
ра (його представника), а в разі участі представника акціонера - також до-
кументів, що підтверджують повноваження представника на участь у за-
гальних зборах акціонерів товариства. Відповідно до п. 10 Розділу V№
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну сис-
тему України" при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітен-
та враховуються цінні папери лише тих власників, які уклали з обраною
емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в
цінних паперах від власного імені або здійснили переказ належних їм прав
на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депо-
зитарній установі.

Телефон для довідок (056) 790-98-72. Панасенко Еліна Олександрівна
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ"
(тис.грн.)

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього  активів 68254 65719
Основні засоби, залишкова вартість 11632 12233
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 37045 29271
Сумарна дебіторська заборгованість 18651 17635
Грошові кошти та їх еквіваленти 59 5926
Нерозподілений прибуток -52024 -5566
Власний капітал -51330 -4872
Довгострокові зобов’язання 26570 13468
Поточні зобов’язання 93012 57121
Чистий прибуток(збиток) -46458 -4770
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13370000 13370000

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

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 166 171
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Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних збо-
рів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТАКО"

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Білостоцького, 108-а.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАКО" (надалі ПрАТ "ТАКО")

повідомляє Вас, що 27 березня 2015 року о 16:30 годині за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 108-а, актовий зал головного
офісу ПрАТ "ТАКО", відбудуться загальні збори  ПрАТ "ТАКО".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
- 27 березня 2015 року з 15:30 год. до 16:15 год. за адресою: Україна, м.
Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 108-а, Актовий зал головного офісу
ПрАТ "ТАКО".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00
годину 23.03.2015 року.

Порядок денний чергових загальних зборів  акціонерів (перелік питань,
що виносяться на голосування):

Порядок денний:
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. 
2. Звіт Наглядової ради ПрАТ "ТАКО"  за 2014 рік  та прийняття рішень

за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "ТАКО".
3. Звіт Генерального директора товариства про фінансово - господарс-

ьку діяльність в 2014 р. і проект основних напрямів діяльності ПрАТ "ТА-
КО" в 2015 р.

4. Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з
08.04.2014 р. до 27.03.2015 року, предметом яких було майно, роботи та
послуги, ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів
за даними річної фінансової звітності ПрАТ "ТАКО" за 2013 рік.

5. Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2014 рік та зат-
вердження річного звіту ПрАТ "ТАКО" за 2014 рік, балансу на 31.12.2014 р.,
фінансових результатів за 2014 рік і основних напрямів розподілення чис-
того прибутку за 2014 рік.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися ПрАТ "ТАКО" протягом одного року з дати прийняття та-
кого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі
фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує  25, але менша
ніж 50 відсотків вартості активів  за даними річної фінансової звітності за
2014 рік та надання Генеральному директору повноважень вчиняти такі
правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на будівельно-
монтажні роботи; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ма-
теріалів верхньої будови колії;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на поставку рель-
сошпальної решітки; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на поставку стрі-
лочних переводів та запасних частин до них;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання
позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.

7.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися ПрАТ "ТАКО" протягом одного року з дати прийняття
такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому чис-
лі фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків
вартості активів  за даними річної фінансової звітності за 2014 рік та на-
дання Генеральному директору повноважень вчиняти такі правочини, а са-
ме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на будівельно-
монтажні роботи; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ма-
теріалів верхньої будови колії;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на поставку рель-
сошпальної решітки; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на поставку стрі-
лочних переводів та запасних частин до них;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання
позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.

8. Внесення змін до Статуту ПрАТ "ТАКО" шляхом викладання його в
новій редакції.

9. Внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду та
Генерального директора ПрАТ "ТАКО".

Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, у робочі дні до 26 березня 2015 року
(включно) з понеділка по п’ятницю з 8:00 год. до 16:30 год. (обідня перер-
ва з 11:30 год. до 12:00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул.
Білостоцького, 108-а, 1-й поверх головного офісу, кабінет головного бух-
галтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми посадова особа - головний бухгалтер Усаткіна Ірина Григорівна.27 бе-
резня 2015 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення ре-
єстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у місці прове-
дення загальних зборів товариства. 

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в ак-
ціонера (його представника)  документів, які ідентифікують особу акціоне-
ра (його представника), а в разі участі представника акціонера - також до-
кументів, що підтверджують повноваження представника на участь у за-
гальних зборах акціонерів товариства. Відповідно до п. 10 Розділу V№
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну сис-
тему України" при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітен-
та враховуються цінні папери лише тих власників, які уклали з обраною
емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в
цінних паперах від власного імені або здійснили переказ належних їм прав
на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депо-
зитарній установі. Телефон для довідок: (0562)34-80-66 Усаткіна Ірина Гри-
горівна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАКО"

(тис.грн.)

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього  активів 28170 19590
Основні засоби, залишкова вартість 6196 6957
Довгострокові фінансові інвестиції 351 351
Запаси 326 361
Сумарна дебіторська заборгованість 5139 3823
Грошові кошти та їх еквіваленти 15854 7678
Нерозподілений прибуток 20280 16244
Власний капітал 20561 16525
Статутний капітал 255 255
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 7609 3064
Чистий прибуток(збиток) 4036 402
Середньорічна кількість акцій (шт.) 500 500
Кількість  власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 39 56

яка займала посаду в.о. Голови Правління — Президента, звільнена. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 10,325%. Зміни у персональному скла-
ді посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рі-
шенням Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 день.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ «МАКА-
РОННА ФАБРИКА» 15.12.2014 року. Призначення посадової особи викона-
но на підставі Протоколу Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» 
№ 28 від 15.12.2014 року. Посадова особа Варданян Грачик Манвелович 
(паспорт: серія АН номер 084302, виданий 13.12.2002 р. Ленінським РВ 
УМВС України в Дніпропетровській області), призначена на посаду в.о. Го-
лови Правління — Президента. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-

має. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п’яти років: Директор ТОВ «ТД «ЕЛІТ», Голова 
Правління ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», заступник Голови Прав-
ління — Президенда ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

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

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

2. В.о. Голови Правління — Президента Варданян Грачик Манвелович 
(підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

М.П.                      20.02.2015
(дата)

Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних збо-
рів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ" 

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Молодогвардійська, 17

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ" (надалі ПрАТ

"Трансмаш") повідомляє Вас, що 27 березня 2015 року о 10:00 годині за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17, актовий
зал заводоуправління ПрАТ "Трансмаш", відбудуться Загальні збори
ПрАТ "Трансмаш".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
- 27 березня 2015 року з 9:00 год. до 9:45 год. за адресою: Україна, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17, Актовий зал заводоуправління
ПрАТ "Трансмаш".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00
годину 23.03.2015 року.

Порядок денний чергових загальних зборів  акціонерів (перелік
питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. 
2. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш"  за 2014 рік  та прийняття рі-

шень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради  ПрАТ "Трансмаш".
3. Звіт Правління ПрАТ "Трансмаш" за 2014 р. і проект основних напря-

мів діяльності ПрАТ "Трансмаш" в 2015 р.
4. Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з

08.04.2014 р. до 27.03.2015 року, предметом яких було майно, роботи та
послуги, ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів
за даними річної фінансової звітності ПрАТ "Трансмаш" за 2013 рік.

5. Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2014 рік та зат-
вердження річного звіту ПрАТ "Трансмаш" за 2014 рік, балансу на
31.12.2014 р., фінансових результатів за 2014 рік і основних напрямів роз-
поділення чистого прибутку за 2014 рік.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися ПрАТ "Трансмаш" протягом одного року з дати прий-
няття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в то-
му числі фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але
менша ніж 50 відсотків вартості активів,  за даними річної фінансової звіт-
ності за 2014 рік та надання Голові Правління - генеральному директору
заводу повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт  колій-
них машин; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію
колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ком-
плектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання
позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.

7.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися ПрАТ "Трансмаш" протягом одного року з дати прий-
няття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в то-
му числі фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 від-
сотків вартості активів  за даними фінансової звітності за 2014 рік та на-
дання Голові Правління - генеральному директору заводу повноважень
вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт  колій-
них машин; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію
колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на виробництво
колійних машин; 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ком-

плектуючих та запасних частин;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання

позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.
8. Внесення змін до Статуту ПрАТ "Трансмаш" шляхом викладання й-

ого в новій редакції.
9. Внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду та

Правління ПрАТ "Трансмаш".
Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають

можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, у робочі дні до 26 березня 2015 року
(включно) з понеділка по п’ятницю з 8:00 год. до 16:30 год. (обідня перер-
ва з 11:30 год. до 12:00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул.
Молодогвардійська, 17, 2-й поверх заводоуправління, кабінет комерцій-
ного відділу. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами посадова особа - головний бухгалтер Гаркуша Світлана Григорів-
на.

27 березня 2015 року ознайомлення з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці про-
ведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у
місці проведення загальних зборів товариства. 

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в ак-
ціонера (його представника)  документів, які ідентифікують особу акціоне-
ра (його представника), а в разі участі представника акціонера - також до-
кументів, що підтверджують повноваження представника на участь у за-
гальних зборах акціонерів товариства. Відповідно до п. 10 Розділу V№
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну сис-
тему України" при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітен-
та враховуються цінні папери лише тих власників, які уклали з обраною
емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в
цінних паперах від власного імені або здійснили переказ належних їм прав
на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депо-
зитарній установі.

Телефон для довідок (056) 790-98-72. Панасенко Еліна Олександрівна
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ"
(тис.грн.)

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього  активів 68254 65719
Основні засоби, залишкова вартість 11632 12233
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 37045 29271
Сумарна дебіторська заборгованість 18651 17635
Грошові кошти та їх еквіваленти 59 5926
Нерозподілений прибуток -52024 -5566
Власний капітал -51330 -4872
Довгострокові зобов’язання 26570 13468
Поточні зобов’язання 93012 57121
Чистий прибуток(збиток) -46458 -4770
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13370000 13370000

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

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 166 171
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРІН»

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «ТОРІН», код за ЄДРПОУ: 

20043336, місцезнаходження: 03039 м. Київ, проспект 40-річчя Жовт-
ня б.46-А, повідомляє, що річні Загальні Збори акціонерів відбудуть-
ся 17 квітня 2015 року, початок о 10 год. 00 хв., за адресою: м.  Київ, 
проспект 40-річчя жовтня б.46-А, бухгалтерія.

Порядок денний:
1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії 

її повноважень та обрання персонального складу.
2. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2014 рік та 

основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2014 рік.

4. Звіт Ревізора за підсумками роботи за 2014 рік. Затвердження 
звіту і висновків Ревізора за підсумками роботи за 2014 рік.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного 
звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших 
форм річної звітності за 2014 рік.

6. Розподіл прибутку за 2014 рік, затвердження розміру дивідендів 
за 2014 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивіден-
дів за 2014 рік.

7. Про відчуження об’єкта нерухомого майна.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-

нятися Товариством протягом 2015 р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 2274 2493,8
Основні засоби 1522,6 1598,6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1,8 1,8
Сумарна дебіторська заборгованість 517,3 496,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 232,3 396,5
Нерозподілений прибуток -471,6 -254,1
Власний капітал 2701,2 2701,2
Статутний капітал 38,7 38,7
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 5,7 8
Чистий прибуток -217,5 -254,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5000 5000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерів — 10.04.2015 року.

Реєстрація акціонерів проводиться з 9.00 год. 00 хв. до 9 год. 
30 хв. у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та учас-
ті у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший доку-
мент, що посвідчує особу; для уповноважених осіб — паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно 
з чинним законодавством України.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань 
порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня б.46-А, бухгалтерія, з 11 год. 
30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення загаль-
них зборів — також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — Ф.М. Опанасенко.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів То-
вариства будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 03039 
м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня б.46-А.

Довідки за тел.: (044) 259-83-87, 259-85-09, факс (044) 259-72-13.
Наглядова рада

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У 
ФОРМІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО 

ТИПУ «GROVEWAY LIMITED KIEV»
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться

27 березня 2015р. о 15 .00
за адресою: Україна, 61057. м. Харків, пров. Театральний, 4, оф. 19

Дані про емітента:
Повне найменування:
Підприємства з іноземними інвестиціями у формі акціонерного 
товариства закритого типу «GROVEWAY LIMITED KIEV»
код за ЄДРПОУ: 22950570 
Адреса реєстрації : Україна, 61057. м. Харків, пров. Театральний, 4
Реєстрація акціонерів та їх представників з 11.30 до 11.55.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах: 
складається станом на 24 годину - 23 березня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його лікві-

дації.
3. Обрання ліквідаційної комісії Товариства та припинення повноважень 

виконавчого органу, членів Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. 
4. Затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між ак-

ціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів.
Довідково:
- до дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних 

зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за попереднім запитом у ро-
бочі дні з 9-00 до 17-00 за адресою: Україна, 61057. м. Харків, пров. Теа-
тральний, 4, оф. 19, посадова особа відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами - Президент Товариства AT «GROVEWАY 
LIMITED KIEV», Полянський Михайло Михайлович;

- для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством 
документ), а представникам додатково - документ, що посвідчує повно-
важення (довіреність чи інший визначений законодавством документ);

- кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, вклю-
чений до порядку денного Зборів не пізніш як за 20 днів до проведення за-
гальних зборів. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків простих акцій, вносяться до порядку денного обов’язково;

- довідки за телефонами: (057) 760 – 16 – 05
Правління в особі Президент Товариства 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРЕКС 
ЕМЕМСІС ГРУП» (місцезнаходження: 03164, м. Київ, вул. Академіка 
Булаховського, 5-Б (надалі – Товариство), повідомляє про скликання за-
сідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться «12» березня 2015  р, об 11:00 за місцезнаходженням Товариства, 
щознаходиться адресою: 03164, м. Київ, вул. Академіка Булаховсько-
го,  5-Б, оф. 3. 

Реєстрація акціонерів для участі у засіданні позачергових загальних 
зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься з 10:00 до 10:45, 
«12»  березня 2015р. за місцем проведення позачергових загальних збо-
рів акціонерів Товариства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 24 год. «05» березня 2015року.

На голосування, позачерговим загальним зборам акціонерів Товари-
ства, згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товари-
ства (протокол № 21/10-15 від 18.02.2015), виносяться наступні питання:

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії Зборів, затверджен-
ня порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (регла-
менту зборів).

2. Про припинення діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ФОРЕКС ЕМЕМСІС ГРУП» шляхом ліквідації.

3. Про призначення ліквідаційної комісії Товариства та надання їй пов-
новажень.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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Шановний акціонер 

ПрАТ «ОДЕСАХІМОПТТОРГ» !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХІМОПТ-
ТОРГ», код за ЄДРПОУ 01882503, місцезнаходження: 65012, м. Оде-
са, вул. Велика Арнаутська, 2-Б (далі — Товариство), які відбудуться 
26 березня 2015 року об 11.00 за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Ве-
лика Арнаутська, 2-Б, 4-й поверх, кімната № 405 (приймальня). 
Реєстрація учасників загальних зборів з 10.00 до 10.45 у день та за 
місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам То-
вариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу 
(паспорт), представникам акціонерів — документ, який ідентифікує 
особу та документ, що підтверджує повноваження представника на 
участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законо-
давства України. 

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття 
рішення про припинення їх повноважень. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-
рів. 

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансо-
во — господарської діяльності Товариства у 2014 році та його затвер-
дження.

4. Звіт та висновок Ревізора Товариства по звіту та балансу Това-
риства за 2014 рік та його затвердження.

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

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради, звіту Ревізора, звіту виконавчого органу Товариства. 

7. Затвердження річного звіту Товариства. 
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених чинним законодавством. 
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-

нятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прий-
няття рішення, та надання відповідних повноважень.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — станом на 24 годину 20 березня 2015 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціоне-
ри Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаут-
ська, 4-й поверх, кімната № 405 (приймальня). Відповідальний за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний ди-
ректор Колесніченко О.Б. Довідки за телефоном (048) 784-30-68 , 
722-41-41

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

Найменування показника період
звітний попередній

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

11395
11395

-
99
465
113
1151
417

80000
-

2504
-13

80000
-

-

67

9861
9861

-
72
360
157
1164
417
8000

-
869
-255

80000
-

-
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Генеральний директор

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД 
ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕжЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ», 

30416462
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 261/2/2014-Т.
Дата реєстрації «29» грудня 2014 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій: 20 січня 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)

27 січня 2015 року

фактична 27 січня 2015 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
рішенням про розміщення облігацій та 
проспектом емісії облігацій)

70 000 (сімдесят тисяч) 
штук

фактично розміщених 70 000 (сімдесят тисяч) 
штук

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

70 000 000,00 гривень 
(сімдесят мільйонів гривень 
00 копійок)

фактично розміщених, грн 70 000 000,00 гривень 
(сімдесят мільйонів гривень 
00 копійок)

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій, грн

70 000 000,00 гривень 
(сімдесят мільйонів гривень 
00 копійок)

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

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

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу**

Кількість (шт.): -

Сума, сплачена за облігації 
(грн): -

Облігації, придбані працівниками емітен-
та**

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

Від емітента:
Генеральний директор

(посада)
__________

(підпис)
М. П.

Северінов Олександр 
Михайлович

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від аудитора*:

Директор 
(посада)

__________
(підпис)

М. П.

Ліщенко Тетяна Вікторівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера:
Відсутній
(посада)

Відсутній
(підпис)

М. П.

Відсутній
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, через 
яку здійснено публічне
розміщення облігацій***:

________________
(посада)

__________
(підпис)

М. П.

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:

________________
(посада)

__________
(підпис)

М. П.

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №36, 23 лютого 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

24

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ ВИНЗАВОД»

Річна інформація ПАТ за 2014 р.
Публiчне акцiонерне товариство «Голопристанський винзавод». 

ЄДРПОУ 24107607. Адреса 75600 Херсонська обл. м.Гола Пристань 
вул.Гагарiна, 16, тлф 0553923181. Текст РІ у ЗІБД Комісії розкрит 
20.02.15. Веб-сторінка, на який розміщено РІ gvz.vatua.com. Аудитор 
ТОВ «Прiоритет», 141245964. Загальні збори відбулися 29.04.14, рі-
шення про дивіденди не приймалось. Порядок денний: 11.Звiт про 
результати дiяльностi за 2013р. 2.Звiт НР, висновки РК. 3.Затвер-
дження результатiв дiяльностi. 4.Переобрання НР та РК. Змiн до по-
рядку денного не було. Всі питання розглянуті, рішення прийняті. По-
казники діяльності (тис. грн.) (2014/2013): Усього активів 6958/393. 
Основні засоби 6948/376. Сумарна дбт заборгованість 9/11. Грошові 
кошти та їх еквіваленти 1/6. Власний капітал 6947/375. Статутний ка-
пітал 500/500. Непокритий збиток -478/-478. Поточні зобов’язання 
11/17. Збиток 0/-2.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕЛЬТА-СЕРВIС»

Річна інформація ПрАТ за 2014 р.
Приватне акцiонерне товариство «Дельта-Сервiс».  

ЄДРПОУ 32125866. Адреса 73000 м.Херсон Острiвське 
шосе, 2-А, тлф 0552275446. Текст РІ у ЗІБД Комісії розкрит 
19.02.15. Веб-сторінка, на який розміщено РІ: deltaserv.vatua.com. 
Аудитор ТОВ АКФ «Грантьє», 21026423. Показники фін.-госп. 
діяльності (тис.грн.) (2014/2013): Усього активів 8537/9398. 
Основні засоби 2569/3364. Довгострокові фінінвестиції 
225/225. Запаси 51/142. Сумарна дбт заборгованість 
3901/3788. Грошові кошти та їх еквіваленти 76/87. Власний 
капітал 2210/3330. Статутний капітал 7000/7000. Зби-
ток -4790/-3670. Довгострокові зобов’язання 3012/1700. По-
точні зобов’язання 3315/4314. Збиток -1124/-22.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАДIЙНIСТЬ»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2014 рік 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НАДIЙНIСТЬ», 
21502711, вул.
Червоногвардiйська 22-А, 
м. Київ, Дніпровський, 02660, 
Україна, (044)451-8631

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

20.02.2015

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

nad.mbk.biz.ua

СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО iменi КIРОВА

Річна інформація ПрАТ  
за 2014 р.

Сiльськогосподарське приватне акцiонерне товариство iменi 
Кiрова. Код ЄДРПОУ 03784226. Адреса 75213 Херсонська обл. 
Чаплинський р-н с.Преображенка вул.Кiрова, 47, тлф 0553854443. 
Повний текст РІ у ЗІБД Комісії розкрит 19.02.15. Веб-сторінка, на 
який розміщено РІ: semina.ucoz.ua. Аудитор ТОВ НАФ «Пріори-
тет», 14124964. Показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) 
(2014/2013): Усього активів 33/113044. Основні засоби 438/559. 
Запаси 2212/1930. Сумарна дбт заборгованість 73/72. Грошові 
кошти та їх еквіваленти 206/1. Власний капітал 1546/6. Статутний 
капітал 179/179. Непокритий збиток -676/-2216. Довгострокові 
зобов’язання 122/11. Поточні зобов’язання 1643/3027. Прибуток 
(збиток) на акцію (грн) 8,6/-6. Кількість акцій 179464/179464.

ПУБЛІЧНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ВЕРНУМ БАНК» 
18 лютого 2015 р. Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО  

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК» (Прото-
кол №03) прийнято рішення перевести заступника Голови 
Правління Албул Наталію Анатоліївну на посаду радника 
Голови Правління 18 лютого 2015 року на підставі поданої 
Албул Н.А. заяви та виключення її зі складу Правління  
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». Наказом Голови Правління №31-К 
від 18.02.2015 р. Албул Н.А. переведено на посаду радника 
Голови Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». Албул Наталія 
Анатоліївна часткою у статутному капіталі емітента не во-
лодіє, непогашеної судимості за корисливі чи посадові зло-
чини не має.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДУжНЕ» 
скликає загальні збори акціонерів 24.04.2015р. о 10.00 за адресою то-

вариства: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с.Абрикосівка,  
вул.Полтавська, 1, кабінет директора, з таким порядком денним:  
1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт про результати діяльності за 2014р. 
3.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора. 4.Затвердження резуль-
татів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2014р. 5.Попере-
днє схвалення значних правочинів. Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у зборах 20.04.15. З матеріалами зборів можна 
ознайомитися у робочий час, звернувшись в бухгалтерії до Малькови-
ча А.В. Реєстрація учасників зборів 24.04.15 з 09.30 до 09.50 за зазначе-
ною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам — паспорт та 
довіреність. Основні показники діяльності (тис. грн.) (2014/2013): Усього 
активів 23050/29318. Основні засоби 21131/28278. Запаси 297/0. Сумарна 
дбт заборгованість 1588/313. Грошові кошти та їх еквіваленти 10/14. Влас-
ний капітал 17629/24575. Статутний капітал 1560/1560. Довгострокові 
зобов’язання 112/199. Поточні зобов’язання 5309/4639. Збиток -1280/-
1262. Кількість акцій 6241600/6241600. Чисельність працівників 144/164.

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

емітента 
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-

НЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКIВСЬКИЙ 
ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ №1»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

01270478

3. Місцезнаходження емітента 61106 Харківська область, 
м. Харків вул.Плиткова,12

4. Міжміський код, телефон та факс емітента (057) 76-808-76 (057) 760-16-84
5. Електронна поштова адреса емітента hdbk1@nr-avers.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.hdbk1.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про зміну складу 
посадових осіб емітента

Посадова особа Голова лiквiдацiйної комiсiї Усiков Едуард Анатолійович 
(паспорт: серія МК номер 251240 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВСУ 
в Харкiвськiй області, 12.08.1996) звільнено 10.02.2015р. наказом № 8 вiд 
10.02.2015 року у зв’язку з заявою про звільнення за угодою сторін. Акціями 
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Перебував на посаді з 17.09.2013 року. Посадова особа викону-
ючий обов’язки Голови лiквiдацiйної комiсiї зi збереженням посади головного 
бухгалтера Дишко Ніна Миколаївна (паспорт: серія МК номер 489391 вида-
ний Орджонiкiдзевським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй області, 
17.05.1997 р.) призначено на посаду 10.02.2015р. наказом № 8 від 10.02.2015 
року терміном - безстроково. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти 
років обіймала посади: Публічне акціонерне товариство «Харківський домо-
будівельний комбінат № 1» головний бухгалтер.

Виконуючий обов’язки 
Голови лiквiдацiйної комiсiї __________ Дишко Ніна Миколаївна
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СИСТЕМ СОЛЮШНС» 

(місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Бориспільська, 9) повідомляє про 
проведення річних загальних зборів Товариства (далі — загальні збори)

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: м. Київ, 
Кутузова, 18/7, оф. 310;

дата та час проведення загальних зборів — 25 березня 2015 року о 
10 годині 00 хвилин;

час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах — 9 го-
дина 30 хвилин 25 березня 2015 року; час закінчення реєстрації акціонерів 
для участі у загальних зборах — 9 година 45 хвилин 25 березня 2015 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 19 березня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення 

загальних зборів Товариства.
2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства на 2015 рік.

4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5) Звіт та висновки аудитора за результатами перевірки фінансової 

звітності Товариства за 2014 рік.
6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7) Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
8) Про виплату дивідендів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 
(тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 6731.4 7514.5
Основні засоби 6259.0 6467.5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 124.3 26.3
Сумарна дебіторська заборгованість 1292.0 1341.8
Грошові кошти та їх еквіваленти 490.6 268.0
Нерозподілений прибуток 4892.9 (1921.4)
Власний капітал 3456.5 (485.0)
Статутний капітал 1436.4 1436.4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 10187.9 7999.5
Чистий прибуток (збиток) 2971.1 (1427.1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 28728 28728
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, 
кім. 134 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 13-00 години за попереднім 
записом по тел. (044) 369-50-21. Відповідальна особа за ознайомлення 
акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних збо-
рів — Директор Товариства Бабченко Володимир Анатолійович.

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

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

Наглядова рада ПрАТ «СИСТЕМ СОЛЮШНС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РАЙ АГРО ХІМ» 

(місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, 
м. Вишгород, вул. Ватутіна, 57, код ЄДРПОУ 05489359) (далі — Това-
риство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 31 березня 2015 р. об 11:00 годині за 
адресою: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, 
вул. Ватутіна, 57, в адмінбудинку, кімната №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах 
відбудеться з 10:30 до 10:55 у день та за місцем проведення загаль-
них зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — 25 березня 2015 р.

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

1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвер-
дження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і покриття збитків товариства за результата-

ми фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2015 рік.
Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує 

особу (паспорт, тощо), та довіреність на право участі в зборах та го-
лосування, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за 
адресою: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород,  
вул. Ватутіна, 57, в адмінбудинку, кімната №1, по вівторкам і четвер-
гам з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00), а в день проведення 
загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа то-
вариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — Директор ПрАТ «РАЙ АГРО ХІМ» Цубера Василь 
Юрійович.

Довідки за телефоном: /04596/ 5-45-49.

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 421,0 430,6
Основні засоби 155,4 157,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 15,3 50,7
Сумарна дебіторська заборгованість 18,0 5,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 29,4 0,2
Нерозподілений прибуток -18,1 -20,6
Власний капітал 378,8 398,0
Статутний капітал 272,4 272,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 42,2 22,5
Чистий прибуток (збиток) -24,4 -66,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1089616 1089616
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 3

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

 (044) 5864394
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«Медведи» рынка акций Украины  
в четверг вновь выбили «быков» из УБ
Украинские биржевые индексы в четверг изменились 

разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) 
упал на 2,91% — до 1082,08 пункта: индекс ПФТС повы-
сился на символические 0,01% — 428,12 пункта.

Объем торгов на УБ составил 20,4 млн грн, в том чис-
ле акциями — 19,6 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 23,4 млн грн, в 
том числе акциями — почти 1 млн грн. Капитализация 
ценных бумаг на бирже повысилась на 0,74% — до 
158,818 млрд грн.

Все индексные акции УБ завершили сессию в «крас-
ной зоне». Наибольшие потери зафиксированы по бума-
гам Алчевского меткомбината (-4,76%), Авдеевского кок-
сохимзавода (-4,73%) и Енакиевского метзавода 
(-4,24%).

В индексе ПФТС тройку лидеров роста составили ак-
ции Стахановского вагоностроительного завода (+9,85%), 
концерна «Стирол» (+9,43%) и Харцызского трубного за-
вода (+8,41%).

С отрицательной динамикой лидировали акции Яси-
новского коксохимзавода (-8,29%), «Мотор Сичи» 
(-3,85%) и «Укрнафты» (-2,18%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
четверг упал на 2,64% — до 277,5 пункта при объеме 
торгов 1,1 млн злотых (8,1 млн грн).

Среди индексных акций подешевели бумаги «Милки-
ленда» (-7,01%), «Астарты» (-5,88%) и «Кернела» 
(-1,82%).

В «зеленой зоне» завершили сессию акции «Агрото-
на» (+3,79%), Coal Energy (+3,03%) и «Овостара» 
(+0,27%).

Украинские биржевые индексы в пятницу 
утром по-прежнему движутся в разные 

стороны
Фондовые индексы Украины в начале торгов в пятни-

цу сохраняют разнонаправленное движение: индекс 
«Украинской биржи» (УБ) к 11:00 кв повысился на 
0,63% — до 1088,86 пункта, индекс ПФТС просел на 
0,51% — до 425,96 пункта.

Все индексные бумаги УБ утром находились в «зеле-
ной зоне». В авангарде роста были акции Авдеевского 
коксохимзавода (+10,36%), Крюковского вагонострои-
тельного завода (+2,55%) и «Центрэнерго» (+2,11%).

В индексе ПФТС с отрицательной динамикой лидиро-
вали акции Алчевского меткомбината (-5,8%), «Азовста-
ли» (-4,65%) и Крюковского вагоностроительного завода 
(-2,48%).

Повышательную динамику демонстрировали акции 
Авдеевского коксохимзавода (+1,25%) и Райффайзен 
Банка Аваль (+1,03%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» руково-
дитель направления по работе с VIP-клиентами инвест-
компании «Драгон Капитал» Вячеслав Орлюк, ситуация 
в Украине временно отошла на второй план, хотя она 
все еще далека от разрешения. Ключевым для бирже-
вых участников в пятницу будет «греческий» фактор: 
срок действия программы финансовой помощи истекает 

28 февраля, переговоры продолжаются, а стороны пока 
далеки от взаимопонимания.

«Логично предположить, что украинский рынок акций 
проведет заключительную торговую сессию недели с 
оглядкой на мировые площадки, и если последние 
оправдают наши радужные ожидания, мы, вероятно, 
увидим коррекцию к вчерашней просадке, которая будет 
выкуплена», — прогнозирует В.Орлюк. 

Доллар США может подорожать  
по итогам недели

Курс доллара США по отношению к основным миро-
вым валютам может увеличиться по итогам первой не-
дели из последних четырех на ожиданиях, что Феде-
ральная резервная система (ФРС) начнет повышать 
процентные ставки уже в текущем году, сообщило агент-
ство Bloomberg.

«ФРС видит ряд сильных экономических данных, в 
частности, с рынка труда», что позволит ей удерживать 
курс на повышение стоимости кредитования в текущем 
году, полагает рыночный аналитик Westpac Banking Corp. 
Имре Шпайзер.

Количество американцев, впервые обратившихся за 
пособием по безработице, на прошлой неделе сократи-
лось на 21 тыс. — до 283 тыс., сообщило в четверг ми-
нистерство труда США. Аналитики в среднем ожидали 
менее значительного снижения — на 14 тыс.

Курс евро утром в пятницу составлял $1,1364 по срав-
нению с $1,1368 по итогам предыдущей сессии.

Стоимость доллара относительно японской нацвалю-
ты изменилась незначительно — до 118,92 иены со 
118,95 иены в четверг. Курс единой европейской валюты 
также не испытал существенных изменений — 135,14 
иены утром в пятницу по сравнению со 135,22 иены ве-
чером предыдущего дня.

С начала текущей недели доллар прибавил 0,2% по 
отношению как к евро, так и к иене.

Участники фьючерсных торгов на бирже CME Group в 
четверг оценивали вероятность первого повышения про-
центной ставки ФРС в июне в 19% против 25% во втор-
ник и 20,7% в среду. Однако к декабрю текущего года 
увеличения стоимости кредитования ожидают 78% трей-
деров.

Курс евро снижается относительно большинства 
основных мировых валют из-за ситуации в Греции.

Министры финансов стран еврозоны и Греция пред-
примут в пятницу третью за последние 10 дней попытку 
согласовать продление программы помощи Греции, по-
сле того как в четверг Берлин отверг попытки Афин отой-
ти от условий действующего соглашения.

В четверг Афины и Берлин публично обменялись вза-
имными претензиями, что в очередной раз ярко проде-
монстрировало, до какой степени удушились отношения 
двух стран после прихода к власти в Греции левой коа-
лиции СИРИЗА.

Греческое правительство настаивает, что не будет ме-
нять формулировки своего письма, в котором содержит-
ся просьба о продлении программы помощи, дав воз-
можность Еврогруппе в пятницу или принять это 
предложение, или отвергнуть его, пишет Financial Times.
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Нефть дорожает на сокращении 
инвестиций нефтекомпаниями, цена Brent 

выросла до $60,54 за баррель
Нефть дорожает в пятницу, несмотря на данные об 

увеличении запасов в США до рекордного уровня, со-
общает агентство Bloomberg.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 8:32 мск выросли в цене на $0,33 
(0,55%) — до $60,54 за баррель. К закрытию рынка в 
четверг стоимость фьючерсов опустилась на $0,32 
(0,53%) и составила $60,21 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электрон-
ных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уве-
личилась к этому времени на $0,48 (0,94%) — до $51,64 
за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт по-
дешевел на $0,98 (1,88%), до $51,16 за баррель.

Запасы нефти в США по итогам прошедшей недели 
увеличились на 7,7 млн баррелей — до рекордных 
425,6 млн баррелей. Темпы роста запасов более чем 
вдвое превзошли ожидания экспертов, опрошенных 
Bloomberg.

Объем добычи нефти в США вырос за неделю на 
54 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 9,28 млн б/с, макси-
мума с начала отслеживания этих данных министер-
ством энергетики в январе 1983 года.

«Данные о запасах в США оказали давление на ры-
нок, — отмечает старший аналитик Price Futures Group в 
Чикаго Фил Флинн. — Тем не менее, если взять ситуа-
цию в отрасли в целом, мы все больше слышим о пла-
нах сокращения компаниями объемов добычи и инве-
стиций».

Добыча нефти в США снизится в этом году, поскольку 
сокращение компаниями объемов бурения происходит 
быстрее, чем ожидалось, прогнозирует американский 
производитель сланцевой нефти EOG Resources Inc.

Цены на нефть быстро восстановятся, и их недавнее 
падение является краткосрочным, полагают в EOG.

Компания намерена сократить капиталовложения в 
2015 году на 40% и сократить бурение скважин вдвое.

Профицит британского бюджета в январе 
стал максимальным за семь лет

Великобритания получила рекордный с 2008 года про-
фицит бюджета в январе, сообщает агентство 
Bloomberg.

Согласно данным Национального статистического 
управления Великобритании (ONS), профицит бюджета, 
без учета поступлений от банковского сектора, составил 
в прошлом месяце 8,8 млрд фунтов стерлингов 
($12,3 млрд) по сравнению с 6,5 млрд фунтов за анало-
гичный период 2013 года.

Аналитики в среднем ожидали профицита в размере 
9 млрд фунтов.

Великобритания традиционно фиксирует профицит 
бюджета в январе, поскольку на этот месяц приходится 
время уплаты определенных налогов компаниями и 
частными лицами.

За десять месяцев текущего финансового года, с 
апреля по январь, дефицит бюджета сократился до 
74 млрд фунтов с 80 млрд фунтов годом ранее.

По данным статуправления, налоговые поступления в 
январе подскочили на 6%, до 26,7 млрд фунтов. С апре-
ля прошлого года налоговые органы получили 135,4  млрд 
фунтов, на 3,2% больше, чем за аналогичный период 
предыдущего фингода.

Британский Минфин рассчитывает, что дефицит бюд-
жета по итогам этого фингода составит 91,3 млрд фунтов.

Банк Японии не должен отказываться 
от новых стимулов из-за опасений 
ослабления иены — советник ЦБ

Опасения возможности дальнейшего ослабления 
иены не должны удерживать Банк Японии от расшире-
ния стимулирующей политики в случае необходимости, 
полагает Масахиро Каваи, советник главы японского ЦБ 
Харухико Куроды.

«У меня нет сомнений в том, что иена продолжит 
ослабляться, и это не создаст проблем, поскольку ком-
пании и домовладельцы будут приспосабливаться к сто-
имости нацвалюты до тех пор, пока ее курс отражает 
базовые для экономики факторы», — заявил М.Каваи в 
интервью агентству Bloomberg.

Курс иены к доллару США снизился на 8% с 31 октя-
бря, когда Банк Японии принял решение о расширении 
объемов стимулирования. В пятницу пара доллар/иена 
торгуется на уровне 118,66 иены.

По словам М.Каваи, курс иены на этом уровне благо-
приятен для японской экономики. Эксперт ожидает сни-
жения курса до 120 иен за доллар.

«Банку Японии стоит изучить экономические и цено-
вые условия, чтобы определить, насколько необходи-
мым является новое стимулирование, — заявил М.Ка-
ваи. — Отказываться от расширения стимулирования 
из-за опасений ослабления иены не стоит».

М.Каваи является одним из 10 частных советников 
Банка Японии с сентября прошлого года, и многие эко-
номисты считают его возможным кандидатом на место в 
управляющем совете ЦБ, освобождающееся в июне это-
го года.

За последние два года иена подешевела более чем 
на 20% относительно американской валюты, и некото-
рые представители японского парламента высказывают 
обеспокоенность негативными последствиями этого 
фактора для малых компаний, а также экономики япон-
ских регионов.

Ранее в этом месяце Bloomberg сообщило со ссылкой 
на осведомленные источники, что Банк Японии считает 
дальнейшее кредитно-денежное стимулирование с це-
лью поддержки инфляции контрпродуктивным в данный 
момент. Руководство японского ЦБ полагает, что новые 
стимулирующие меры спровоцируют дальнейшее осла-
бление иены, и это негативно скажется на доверии к эко-
номике страны, сообщили источники.

Банк Японии по итогам заседания 18 февраля не стал 
вносить корректив в денежно-кредитную политику, со-
хранив цель увеличения денежной базы на 80 трлн иен 
($674 млрд) в год. Таким образом, ЦБ продолжит реали-
зацию рекордных программ стимулирования, призван-
ных восстановить инфляцию в стране до целевых 2%.

Вместе с тем, японский ЦБ улучшил оценку экономи-
ческой конъюнктуры по сравнению с предыдущими ме-
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сяцами, несмотря на слабые данные о темпах роста эко-
номики и инфляции в стране.

Индекс опережающих показателей США 
в январе увеличился на 0,2%, слабее 

прогноза
Индекс опережающих экономических показателей 

США вырос в январе 2015 года на 0,2%, свидетельству-
ют данные исследовательской организации Conference 
Board, которая рассчитывает показатель.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожи-
дали более существенного роста показателя — на 
0,3%.

В декабре прошлого года индекс увеличился на 0,4%, 
тогда как раньше сообщалось о росте на 0,5%. 

«Индикатор снова увеличился, однако в последние 
месяцы темпы его роста замедлились, — отметил ана-
литик Conference Board Атаман Озилдырым. — Позитив-

ная динамика говорит о благоприятном краткосрочном 
прогнозе для американской экономики, однако не столь 
сильные, как хотелось бы, данные о строительстве жи-
лья и заказах промпредприятий несут в себе определен-
ные риски».

Индекс Conference Board показывает ожидаемое раз-
витие экономики страны в ближайшие 3-6 месяцев. Он 
рассчитывается на основе десяти основных экономиче-
ских показателей, семь из которых известны еще до пу-
бликации индикатора. 

В январе индекс вырос за счет уменьшения заявок на 
пособия по безработице и улучшения потребдоверия в 
стране, тогда как негативными факторами стали сокра-
щение заказов в предприятиях обрабатывающей отрас-
ли, снижение числа разрешений на строительство жилья 
и падение фондовых рынков.

При подготовке раздела «Новости»  
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