
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
від «11» лютого 2014  м. Київ  №177 

Про видачу ліцензій на проваджен-
ня професійної діяльності на фон-
довому ринку-діяльності з торгівлі 
цінними паперами ПАТ «БАНК МИ-
ХАЙЛІВСЬКИЙ» ідентифікаційний 
код юридичної особи 38619024

За підсумками розгляду документів, поданих заявником до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу 
ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності 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, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого 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. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК 

МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (01001, м. Київ, провулок Рильський, будинок 
10-12/3; ідентифікаційний код юридичної особи 38619024) ліцен-
зії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - 
діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської ді-

яльності, дилерської діяльності, андеррайтингу. 
2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-

трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:
опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-

данні Комісії;
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними па-

перами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити внесення за-
пису про видачу відповідних ліцензій до ліцензійного реєстру про-
фесійних учасників ринку цінних паперів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д.Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«11» лютого 2014 року  м. Київ  №182

Щодо заміни свідоцтва про реє-
страцію випуску інвестиційних 
сертифікатів пайового венчурно-
го інвестиційного фонду «Місто в 
місті» недиверсифікованого виду 
закритого типу ТОВ «КУА «Профіт» 
у зв’язку із дематеріалізацією  
такого випуску

Відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвес-
тування», Закону України «Про депозитарну систему України» та 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 177 від 11.02.2014 р. 
Рішення Комісії № 182–184 від 11.02.2014 р. 
Рішення Комісії № 189 від 11.02.2014 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

№30 (1783) 13.02.2014 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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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»
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Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів 
в Україні» та документів, наданих ТОВ «КУА «Профіт» на заміну 
свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів па-
йового венчурного інвестиційного фонду «Місто в місті» недивер-
сифікованого виду закритого типу, у зв’язку із дематеріалізацією 
такого випуску,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Визнати достатніми документи, надані на заміну свідоцтва 
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового вен-
чурного інвестиційного фонду «Місто в місті» недиверсифікова-
ного виду закритого типу (код за ЄДРІСІ 233309) у зв’язку з дема-
теріалізацією такого випуску.

2. Здійснити заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвести-
ційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду 
«Місто в місті» недиверсифікованого виду закритого типу (код за 
ЄДРІСІ 233309) у зв’язку з дематеріалізацією такого випуску.

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяль-
ності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити оформ-
лення свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифіка-
тів пайового венчурного інвестиційного фонду «Місто в місті» 
недиверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ 
233309).

4. Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «Національний 
депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) здійснити депо-
нування глобального сертифіката на підставі належним чином 
оформлених документів, наданих ТОВ «КУА «Профіт» (код за 
ЄДРПОУ 32733820).

5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
А. Амеліна.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
__11.02.2014  м. Київ  №_183______

Про переоформлення ліцензії на 
провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку – ді-
яльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами) 
ТОВ  «КУА «УКРЕНЕРДЖІ РЕСОУР-
СЕС ІНВЕСТМЕНТ ХАУС»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРЕНЕРДЖІ РЕСОУРСЕС 
ІНВЕСТМЕНТ ХАУС» до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на переоформлення ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку у зв'язку зі зміною 
місцезнаходження професійного учасника, відповідно до 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондо-
вому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління акти-
вами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), 

затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1281 та зареєстрова-
них в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№  1576/24108, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:

1.Переоформити ліцензію, видану товариству з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами «УКРЕНЕРДЖІ 
РЕСОУРСЕС ІНВЕСТМЕНТ ХАУС» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи 38185852) серії АД №075745 від 30.07.2012 на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами), у зв’язку зі зміною місцезнаходження, а 
саме: 03035, місто Київ, вулиця Петрозаводська, будинок 2-А, 
офіс 607 на 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, 

будинок 30.
2. Визнати недійсною ліцензію серії АД №075745 від 30.07.2012, 

видану товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «УКРЕНЕРДЖІ РЕСОУРСЕС ІНВЕСТМЕНТ 
ХАУС» на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльності з управління активами), у зв`язку з її переоформлен-
ням.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

- оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії;

- опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії.

4. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяль-
ності інституційних інвесторів (Симоненко О.М.) забезпечити вне-
сення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«11» лютого 2014 р.  м. Київ  №184_______

Про видачу ліцензії на проваджен-
ня професійної діяльності на фон-
довому ринку – діяльності з управ-
ління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами) ТОВ «КУА АПФ «УКР-
СИБ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ – АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 
«УКРСИБ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» до Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондо-
вому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління акти-
вами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та 



№30, 13 лютого 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

3

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1281, та зареєстрова-
них в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№  1576/24108, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:

1. Видати ліцензію на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльності з управління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності з управління активами) ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ – АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРСИБ 
КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (01033, м. Київ, вулиця Тарасівська, бу-
динок 16, ідентифікаційний код юридичної особи 38965647).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-
данні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяль-

ності інституційних інвесторів (Симоненко О.М.) забезпечити вне-
сення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
11.02.2014   № 189

Щодо відновлення внесення змін 
до системи депозитарного обліку 
цінних паперів, випущених 
ПАТ  «Київський завод колійного 
устаткування імені Мельнікова»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з надходженням звер-
нення ПАТ «Національний депозитарій України» та з метою мож-
ливості закінчення процедури дематеріалізації акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Відновити з 11.02.2014 року внесення змін до системи депо-
зитарного обліку цінних паперів ПАТ «Київський завод колійного 
устаткування імені Мельнікова» (код ЄДРПОУ 13673999) виключ-
но для виконання ПАТ «Національний депозитарій України» про-
цедури проведення дематеріалізації випуску акцій ПАТ «Київський 
завод колійного устаткування імені Мельнікова» (код ЄДРПОУ 
13673999), з подальшим забезпеченням режиму обтяження, вста-
новленого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 19.11.2013 року №2630.

2. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) за-
безпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рі-
шення ПАТ «Київський завод колійного устаткування імені 
Мельнікова» (код ЄДРПОУ 13673999), Центральному територі-
альному департаменту Комісії та ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код 
за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до відома депозитар-
них установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) по-
відомити про прийняте рішення Асоціацію «Українські фондові 
торговці» (АУФТ) (код за ЄДРПОУ 33338204), Українську Асоціацію 
Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (код за ЄДРПОУ 23152037), 
Професійну асоціацію реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) (код за 
ЄДРПОУ 24382704).

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(УАІБ) (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстра-
торів і депозитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704) довести до 
відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

6. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) у триденний термін з моменту отримання ними копії 
цього рішення повідомити Комісію про його виконання. 

7. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ПРЕС- СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі рішення Комісії від 24.10.2013 №2484 та на підставі п. 7 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354, від-
повідно до повідомлення державного реєстратора щодо проведен-
ня спрощеної процедури державної реєстрації припинення юри-
дичної особи ЗАТ «Термотехнологія», код за ЄДРПОУ: 25590907, 
місцезнаходження: 254073, м. Київ, пр-т. Московський, 9,  

шляхом її ліквідації, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ЗАТ  «Термотехнологія». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ЗАТ «Термотехнологія» від 02.10.1998 року №913/10/1/98, видане 
Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку в м. Києві та Київській області, анульовано – 
розпорядження № 47 -КФ- С – А від 7 жовтня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі рішення Комісії від 07.02.2012 №249, п. 4 глави 5 розділу ІІІ 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 17.07.03 № 322, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 13.08.03 за № 706/8027 (у 
редакції рішення Комісії від 26.10.06 № 1178, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 30.01.07 за №81/13348), зі змінами, та 
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відповідно до документів, наданих ТОВ «КРИМ-КИЇВБУД», код за 
ЄДРПОУ: 32880814, 99011, АР Крим, м. Севастополь, вул. Гоголя, 
б.  20А, кв. 29 на скасування реєстрації випуску облігацій серії А, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій серії А ТОВ «КРИМ-
КИЇВБУД». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «КРИМ-
КИЇВБУД» від 23.05.2011 №77/2/11, видане 11.07.2011 Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 30-КФ - С – О від 12 лютого 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника 
Кримського територіального управління Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, на підставі п.4 Рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
07.02.2012 р. № 249, п. 1 Рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.07.2013 р. № 1283 «Про деле-
гування повноважень територіальним органам Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку», Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 
23.04.2013 р. № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 р. за № 822/23354 (далі — Порядку № 737), 
скасовано реєстрація випусків акцій відповідно до:

- пункту 8 Розділу І Порядку № 737 — ЗАТ «Сивашський завод 
побутової хімії» (АРК, м. Армянськ, Промзона, код за ЄДРПОУ: 
33361249, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 273/1/05 від 
16.06.2005р., видане Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано - розпорядження № 2-КР-1-С-А від 
10.02.2014 року;

- пункту 3 Розділу І Порядку № 737 – ПрАТ «МУСОН-ОРВІС» 
(98635, АРК, м. Ялта, вул. Щербака, 8-А, код за ЄДРПОУ: 30028072, 
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 26/01/1/11 від 
16.05.2011 р., видане 16.05.2011 р. територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 
Автономній Республіці Крим, анульовано - розпорядження 
№  3-КР-1-С-А від 10.02.2014 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням Уповноваженої особи Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Східного тери-
торіального управління, що діє згідно з рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісії) № 2484 від 
24.10.2013 року, на підставі п.п.1 п. 1 рішення Комісії від 23.07.2013 
року № 1283 «Про делегування повноважень територіальним орга-
нам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (за-
реєстровано в МЮ України 13 серпня 2013 р. за № 1390/23922), та 
п.3 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Комісії від 23.04.2013 року № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354, 
зупинено обіг акцій у зв’язку перетворенням ПрАТ «ЗОРЯ» (61172, 
м.  Харків, вул. Роганська, буд.151, код за ЄДРПОУ – 02137312), - 
розпорядження № 04-CХ-1-З від 11.02.2014 року.

12.02.2014 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, тел./факс: (044)254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-

службу НКЦПФР обов’язкове.

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ 
БАНК «ПРОМЕКОНОМБАНК»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

20058668

1.4. Місцезнаходження емітента 83062 м. Донецьк пр. Ленiнський, буд. 4
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

062-334-04-90 062-337-99-90

1.6. Електронна поштова адреса емітента veksel@peb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

http://www.peb.com.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента

2. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення позачергових Загальних Зборiв ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (далi 

-Банк) вiд 07.02.2014 р. (протокол № 1/2014) вiдбулися змiни у складi посадових осiб Банку у 
зв'язку з припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної Ради та обранням нового 
складу Спостережної Ради Банку:

1. Припинено повноваження Голови Спостережної Ради Iлюшенка Олега Юрiйовича (зго-
ду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Володiє часткою в статутному 
капiталi товариства в розмiрi 5,8898%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Перебував на посадi з 15.03.2011 р.

2. Припинено повноваження члена Спостережної Ради Федан Яни Миколаївни (згоду на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Володiє часткою в статутному 
капiталi товариства в розмiрi 6,1635%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Перебувала на посадi з 15.03.2011 р..

3. Припинено повноваження члена Спостережної Ради Вецепури Наталiї Володимирiвни 
(згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Володiє часткою в статут-
ному капiталi товариства в розмiрi 0,0000%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Перебувала на посадi з 17.06.2011 року.

4. Припинено повноваження члена Спостережної Ради Юрченко Наталiї Юрiївни (згоду на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Володiє часткою в статутному 

капiталi товариства в розмiрi 0,0002%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Перебувала на посадi з 10.08.2012 року.

5. Припинено повноваження члена Спостережної Ради Сабiни Геннадiя Андрiйовича (зго-
ду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Володiє часткою в статутному 
капiталi товариства в розмiрi 0,0000%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Перебував на посадi з 10.08.2012 року.

6. Призначено Головою Спостережної Ради Банку Гончарова Олексiя Володимировича 
(згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу призначено строком 
на три роки. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом 
своєї дiяльностi: iнженер-електрик, комерцiйний директор, президент АТЗТ, генеральний ди-
ректор.

7. Призначено членом Спостережної Ради Банку Федан Яну Миколаївну (згоду на роз-
криття паспортних даних посадова особа не надала). Особу призначено строком на три роки. 
Володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 6,1635%. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протя-
гом своєї дiяльностi: економiст, бухгалтер, член Спостережної Ради.

8. Призначено членом Спостережної Ради Банку Юрченко Наталiю Юрiївну (згоду на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу призначено строком на три 
роки. Володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 0,0002%. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi посадова особа 
обiймала протягом своєї дiяльностi: секретар-референт, провiдний бухгалтер, провiдний 
економiст, економiст 1 категорiї, заст.начальника вiддiлу, член Спостережної Ради.

9. Призначено членом Спостережної Ради Банку Сабiну Геннадiя Андрiйовича (згоду 
на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу призначено строком на 
три роки. Володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 0,0000%. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi посадова особа 
обiймала протягом своєї дiяльностi: органи внутрiшнiх справ, податкова мiлiцiя, заст. на-
чальника служби, начальник служби, радник голови правлiння, член Спостережної Ради.

10. Призначено членом Спостережної Ради Банку Плiшко Вiкторiю Осипiвну (згоду на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу призначено строком на три 
роки. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє.. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом 
своєї дiяльностi: продавець, зав. вiддiлом, директор, завiдувач.

Кандидатури нових членiв Спостережної Ради пiдлягають погодженню Нацiональним 
банком України.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Горбов Анатолiй Миколайович
                         М.П.
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Повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «КОНСТАР»
Приватне акціонерне товариство «КОНСТАР», (місцезнаходження: 61002, 

Харківська  обл., місто Харків, вулиця Дарвіна, будинок 20) повідомляє, що річні загальні 
збори акціонерів відбудуться 02 квітня 2014 року о 17 годині 30 хвилин за адресою: 61002, 
Харківська обл., місто Харків, вул.Дарвіна, буд.20, каб.105.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії
2.Обрання головуючого та секретаря зборів.
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення зборів.
4.Звіт Ген. директора за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту 

Ген. директора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-

гляду Звіту.
7.Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту.
8.Затвердження річного звіту за 2013 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 

підсумками роботи у 2013 році.
9. Розмір дивідендів та їх виплата.
10.Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової Ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника Період 

Звітний 2013 рік Попередній 2012 рік
Усього активів 3561 2594
Основні засоби  594 548 
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1783 1529
Сумарна дебіторська заборгованість 468 262
Грошові кошти та їх еквіваленти 700 247
Нерозподілений прибуток 2282 2168
Власний капітал 2290 2176
Статутний капітал 5 5 
Довгострокові зобов’язання - - 
Поточні зобов’язання 1271 418
Чистий прибуток (збиток) 114 ( 279)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 481 481
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) ________ ____________
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду  ________
Чисельність працівників на кінець періоду 51 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
27.03.2014 р. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 16-30 до 17-30 год. 
02  квітня 2014 року за місцем проведення зборів. Ознайомитись з документами, пов’язаними 
з порядком денним загальних зборів, можливо за адресою: 61002, м.Харків, вул. Дарвіна, 
буд. 20, каб.105, в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00. Відповідальна особа – Генеральний 
директор Товариства. Телефон для довідок: (057) 714 20 85 

Наглядова рада ПрАТ « КОНСТАР».

Шановні акціонери ПРАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»!
Приватне акціонерне товариство «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» (надалі – 

Товариство) місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15, офіс 43, код 
ЄДРПОУ: 25399836

Повідомляє Вас, що 17 березня 2014 року о 14:10 год. за адресою: 79044, Україна, 
м.  Львів, вул. Метрологічна, буд. 2, конференц-зал, відбудуться річні Загальні збори акціо-
нерів Товариства.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік;
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
5. Затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених зако-

ном;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати діяльності 

Товариства в 2013 р.;
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати ді-

яльності Товариства в 2013 р.;
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 р.;
9. Затвердження положення про правління Товариства у новій редакції;
10. Обрання членів ревізійної комісії Товариства;
11. Обрання голови ревізійної комісії Товариства;
12. Підтвердження рішення наглядової ради Товариства щодо переобрання Голови 

правління Товариства на новий строк, згідно протоколу № 57 від 25 вересня 2013 р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)*

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 874515,8 791586,2
Основні засоби 1462,2 1188,8
Довгострокові фінансові інвестиції 623030,1 501228
Запаси 415,9 688,1
Сумарна дебіторська заборгованість 47818,4 40913,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 39323,9 29607,5
Нерозподілений прибуток 88143,8 86604,4
Власний капітал 104378,9 110884,9
Статутний капітал 26903,1 26903,1
Довгострокові зобов’язання 736669,7 648873,7
Поточні зобов’язання 32714,4 31827,6
Чистий прибуток (збиток) 9361,9 23859
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

32 35

*В зв’язку із зміною форм фінансової звітності з 01.01.2013, відповідно до Наказу МФУ 
07.02.2013 року № 73, внаслідок перенесення показника частки перестраховика в страхових 
резервах в розділ ІІ активу, валюта балансу, що на 31.12.2012 року становила 
673 148,1  тис.  грн. становить 791 586,2 тис. грн., довгострокові зобов’язання, відповідно 
648 873,7  тис. грн., інші зміни форми звітності призвели до зміни показника поточних 
зобов’язань з 29426,8 тис грн. на 31 827,6 тис. грн.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства почи-
нається о 13 год. 00 хв. та закінчується о 14 год. 05 хв. 17 березня 2014 р. за місцем прове-
дення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації до участі у Загальних 
зборах акціонерів Товариства з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу акціоне-
ра, для уповноважених представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, 
оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів 
Товариства, буде складено станом на 24 годину 11 березня 2014 року у порядку, встановле-
ному законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 01001, Україна, м. Київ, 
вул.  Хрещатик, буд. 15, офіс 43 у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 
18.00  год., а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальною 
особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є юрисконсульт Товариства 
пані Анастасія Полинь. 

Свої пропозиції до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства про-
симо вносити не пізніше як за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про придбання пакету акцій 

ПАТ «РАВА-РУСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
Повідомляємо, що Грисюк Сергій Анатолійович, який діє самостійно та на 

даний момент не володіє акціями простими іменними ПАТ «Рава-Руський мас-
лозавод» код за ЄДРПОУ 00446434, має намір придбати вищезгадані акції в кіль-
кості 280838 шт, що становитиме 98,293 % статутного капіталу.

Повідомлення про тимчасову зміну місцезнаходження

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю «ФІНАНСО-
ВА КОМПАНІЯ «КУБ» (Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фон-
довому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи АЕ № 286702, дата видачі 
29.10.2013р, строк дії з 29.10.2013р. необмежений; діяльність із зберігання активів інститутів 
спільного інвестування АЕ №286701, дата видачі 29.10.2013р, строк дії з 29.10.2013р. необмеже-
ний; Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності 
з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність АГ № 075802, дата видачі 17.08.2012р, строк 
дії з 18.08.2012р. необмежений; дилерська діяльність АД №075803, дата видачі 17.08.2012р, 
строк дії з 18.08.2012р. необмежений) повідомляє про тимчасову зміну місцезнаходження.

З 03.02.2014р. Товариство знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, 
вул.  Саксаганського,  121, оф. 29, тел. (044) 277 77 72. Графік роботи: понеділок – п’ятниця 
з 10.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00); субота, неділя – вихідні.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕРДИЧІВСЬКЕ СПЕЦПІДПРИЄМСТВО ПО МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННю «АГРОСПЕЦПОСТАЧ» СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА»; 2. Код за ЄДРПОУ: 00913373; 
3.  Місцезнаходження: 13306, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Привокзальна, буд. 3 ; 
4.  Міжміський код, телефон та факс: 04143 21194; 5. Електронна поштова адреса: 
berdasp@emzvit.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: www.agrospetspostach.ho.ua 

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення

Семиженко Віта Вікторівна звільнена з посади головного бухгалтера за угодою сторін 
згідно з наказом голови правління №6 від 11 лютого 2014 р. На даній посаді перебувала з 
12  березня 2007 р. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України.

Маркевич Леся Володимирівна призначена безстроково на посаду головного бухгалте-
ра Товариства згідно з наказом голови правління №7 від 11 лютого 2014 р. Часткою в ста-
тутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади головного бухгалтера, 
виконуючого обов’язки головного бухгалтера. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України.

3. Підпис
Голова правління Романчук Віктор Павлович підтверджує достовірність інформації, що 

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №30, 13 лютого 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» (місцезнаходження: 76014, 

м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34) повідомляє про проведення загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 19 березня 2014 року о 12:30 за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Індустріальна, 34, в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 
(5-ий поверх, актовий зал). 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься 19.03.2014р. з 
11:00 до 12:00 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
13  березня 2014 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних 
зборів).

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, припинення повноважень лі-

чильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році. 
3. Затвердження звіту Наглядової ради про роботу у 2013 році.
4. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу 

Товариства за 2013 рік. 
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік. 
6. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2013 рік та затвердження 

плану розподілу прибутку на 2014 рік .
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2012 році. 
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 
9. Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, 

Положення про Правління шляхом викладення їх у новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління 

Товариства.
11. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 

Товариства.
13. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

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

16. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії. 

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

звітний
(2013 рік)

попередній
(2012 рік)

Усього активів 1374082 1298866
Основні засоби 1181997 1125829
Довгострокові фінансові інвестиції 924 6321
Запаси 18078 17661
Сумарна дебіторська заборгованість 71686 71458
Грошові кошти та їх еквіваленти 2548 2507
Нерозподілений прибуток 322083 233813

Власний капітал 1236388 1150418
Статутний капітал 25909 25909
Довгострокові зобов'язання 22797 21735
Поточні зобов'язання 114897 126713
Чистий прибуток (збиток) 79562 58971
Середньорічна кількість акцій (шт.) 103635500 103635500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3257 3206

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність 
на право участі у зборах, оформлену в порядку, встановленому чинним законодавством 
України. 

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі 
відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджу-
ють повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного з 17.02.2014р. за місцезнаходженням Товариства у робочі дні 
(понеділок – п’ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) у 
кімнаті переговорів № 116, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Для 
ознайомлення акціонер повинен звернутися до Товариства із письмовим запитом, у якому 
обов’язково зазначаються: найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та 
по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій, перелік доку-
ментів, необхідних для ознайомлення, дата ознайомлення. Акціонер зобов’язаний підтверди-
ти свій статус випискою з рахунку у цінних паперах акціонера, виданою депозитарною уста-
новою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Заступник Голови Правління Костюк В.В. 

За довідками звертатись за телефоном: (0342) 59-43-07, контактна особа Романюк М.Д.
Увага! Якщо відбулися зміни, пов’язані з ідентифікацією акціонерів, які мають право на 

участь у загальних зборах (найменування, код ЄДРПОУ, юридична та поштова адреса – для 
юридичних осіб, П.І.Б., реквізити документів, що засвідчують особу, адресні дані – для фізич-
них осіб) повідомляємо про необхідність внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах, 
відкритого депозитарною установою. 

Акціонерам, які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних папе-
рів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» на дату припинення ведення реєстру – 26.11.2010р. рахунки 
в цінних паперах відкрито депозитарною установою – ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» (49000, 
м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Леніна, буд. 8-10, тел. (056) 372-90-56). 

Акціонерам, що є власниками акцій, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 
50  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для внесення змін в анкету рахунку у 
цінних паперах звертатись до ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (76014, м. Івано-Франківськ, 
вул. Індустріальна 34, тел. (0342) 59-43-07). 

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» 
акціонери, яким рахунки у цінних паперах відкриті у ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» на підставі 
договору з ПАТ «Прикарпаттяобленерго», зобов’язані до 12.10.2014р. укласти договір про 
обслуговування рахунка в цінних паперах з ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» від власного імені або 
здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі. 

З 13.10.2014р. цінні папери акціонера, який не укладе з ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» до-
говору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснить пе-
реказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі, не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні на 
загальних зборах акціонерів.

Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕСТИЖ ГРУП» 
(код за ЄДРПОУ 33103761)

(місцезнаходження товариства: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) повідомляє, 
що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 17 березня 2014 року о 12 годині 

за адресою: 01011, м. Київ, вул. Ластовського, 5, офіс 21.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування)
чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Престиж груп»

1. Звіт Виконавчого директора про фінансово-господарську діяльність Товариства 
за 2013 рік.

2. Звіт Наглядової ради-Ради директорів Товариства.
3. Доповідь Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства 

за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводитись в день про-

ведення зборів з 11.00 до 12.00 за місцем проведення Загальних зборів.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам необхідно мати при собі документи, що 

посвідчують особу. Представникам акціонерів додатково необхідно мати доручення, 
оформлене відповідно до вимог чинного законодавства України. Перелік акціонерів, 
які мають право на участь у чергових зборах акціонерів, буде складений за станом на 
11 березня 2014 року. 

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (01011, 
м.  Київ, вул. Ластовського, 5, офіс 21) у робочі дні та у робочий час. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – на-

чальник Юридичного управління Титаренко М.В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника період
звітний

(2013 р.)
попере-

дній
(2012 р.)

Усього активів  8873 9322
Основні засоби  6268 6472
Довгострокові фінансові інвестиції 1235 1235
Запаси 12 13
Сумарна дебіторська заборгованість  1115 1035
Грошові кошти та їх еквіваленти 148 563
Нерозподілений прибуток 5832 5690
Власний капітал 8470 8328
Статутний капітал 2110 2110
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов'язання 403 994
Чистий прибуток (збиток) 1032 390
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2110000 2110000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 42 44

Довідки за телефоном /044/5696430 
Виконавчий директор 
ПрАТ «Престиж груп»  О.О.Андріяка



№30, 13 лютого 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

7

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОХАВИНСЬКА 
ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (надалі «Товариство»), місцезнаходження якого: 
81740,Львівська обл.,Жидачівський р-н,смт.Гніздичів вул.Коновальця,6, повідомляє про 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі «Загальні збори») 20 березня 
2014 року о 15 год. 00 хв. за адресою: Львівська обл.,Жидачівський р-н, смт.Гніздичів, 
вул. Коновальця,6( в залі засідань адмінбудинку).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день прове-
дення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 14 год. 00 хв., закінчення 
реєстрації о 14 год 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у Загальних зборах 
17.03.2014 р. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
загальних зборів акціонерів ПАТ «Кохавинська ПФ»

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів товари-
ства, затвердження регламенту роботи зборів.

2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства 
за 2013 рік.

3. Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу товариства за 2013 р.
5. Розподіл прибутку за результатами діяльності товариства за 2013 рік.
6. Про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи товариства у 2013 р.
7. Про основні напрями діяльності (бізнес-план) та план розподілу прибутку товариства 

на 2014 рік.
8. Про внесення змін до статуту товариства. 
Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати доку-

мент, що посвідчує особу, для представників акціонерів – довіреність, оформлену в уста-
новленому порядку і документ, що посвідчує особу представника.

Ознайомитись з матеріалами(документами) необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних зборів,акціонери можуть за адресою:Львівська  обл.,Жида
чівський р-н.,смт.Гніздичів,вул. Коновальця,6, адмінбудинок товариства

з понеділка по п’ятницю, з 8.00 год. до 17.00 год.( обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 
год.). 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними докумен-
тами є голова правління ПАТ «Кохавинська ПФ» Пиріг Р.В.

Довідки за телефоном (03239) 48-348
Особа,зазначена нижче,підтверджує достовірність інформації,що міститься у повідом-

ленні та визнає,що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Пиріг Роман Васильович. 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства ,(тис.грн.)
Найменування показника період

звітний 2013р. попередній 
2012р.

Усього активів 47 316 39 507
Основні засоби 46 600 38 494
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6 508 5 337
Сума дебіторської заборгованості 15 306 14 323
Грошові кошти та їх еквіваленти 2296 635
Власний капітал 178 178
Статутний капітал 712 712
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 63 351 53 255
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 5 845 4 700
Чистий прибуток (збиток) 15904 16 453
Середньорічна кількість акцій (шт) 2 847 328 2 847 328
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 284 289

Голова правління
ПАТ «Кохавинська паперова фабрика»  Пиріг Р.В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю 
«П’ЯТА МИЛЯ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32731598
Місцезнаходження: Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 

Липківського,  45
Телефон/факс (044) 201-41-54
Повідомлення про намір придбання значного пакета акцій товариства
У відповідності до вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», 

Товариство з обмеженою відповідальністю «П’ЯТА МИЛЯ» повідомляє про свій намір 
придбати значний пакет акцій Приватного акціонерного товариства «АБС-УКР» 
(Україна, 04050, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд.19-21, ідентифікаційний код 
юридичної особи 24720911, надалі – ПрАТ «АБС-УКР»), який за наслідками такого 
придбання становитиме 10 і більше відсотків простих іменних акцій товариства.

На дату складання та подання цього Повідомлення ТОВ «П’ЯТА МИЛЯ» належить 
0 (нуль) штук простих іменних акцій ПрАТ «АБС-УКР».

ТОВ «П’ЯТА МИЛЯ» має намір придбати 24 000 (двадцять чотири тисячі) штук 
прос тих іменних акцій ПрАТ «АБС-УКР».

Директор ТОВ «П’ЯТА МИЛЯ»  Данюк Є.І., 12.02.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАНСІОНАТ 
«ПРИБЕРЕЖНИЙ», Код за ЄДРПОУ 20730769, 98654, Автономна республіка Крим, 
місто Ялта, селище міського типу Відрадне, тел./факс 0 (654) 33-69-03, електронна пошта - 
panspribr@sovtb.com, адреса сторінки в інтернет 20730769.infosite.com.ua. Вид особливої 
інформації: про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 
25 відсотків статутного капіталу.

Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв: 10.02.2014 р. позачерговими 
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акціонерного товариства «ПАНСІОНАТ 
«ПРИБЕРЕЖНИЙ» прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства шля-
хом приватного розмiщення додаткових акцiй в кiлькостi 1 732 780 639 (один мільярд сім-
сот тридцять два мільйони сімсот вісімдесят тисяч шістсот тридцять девять) простих 
iменних акцiй, iснуючої номiнальної вартостi 0,01 грн. (одна копійка) за одну акцiю, загаль-
ною номiнальною вартiстю в сумi 17 327 806, 39 (сімнадцять мільйонів триста двадцять сім 
тисяч вісімсот шість) грн. 39 коп., за рахунок додаткових внескiв. 

Тип, форма iснування цiнних паперiв, що розмiщуються: акцiї простi iменнi, бездоку-
ментарної форми iснування.

Спосiб розмiщення: приватний. 
Порядок здiйснення розмiщення акцiй: самостiйно. вiдповiдно до умов розмiщення, за-

тверджених Рiшенням про приватне розмiщення акцiй, та вiдповiдно до проспекту емiсiї.
Розмiр збiльшення статутного капiталу шляхом додаткового випуску акцiй: Статутний 

капiтал Товариства планується збiльшити на 17 327 806, 39 (сімнадцять мільйонів триста 
двадцять сім тисяч вісімсот шість) грн. 39 коп., з 18 807 440,00 (вісімнадцять мільйонів ві-
сімсот сім тисяч чотириста сорок ) грн. до 36 135 246,39 грн (тридцять шість мільйонів сто 
тридцять п’ять тисяч двісті сорок шість ) грн. 39 коп., шляхом приватного розмiщення до-
даткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi. 

Номiнальна вартiсть однiєї акцiї складає 0,01 грн ( одна копійка). Запропонована цiна 
розмiщення складає 0,01 грн. (двадцять п’ять копiйок) за одну акцiю, що дорiвнює 
номiнальнiй вартостi однiєї акцiї, та дорiвнює ринковiй вартостi однiєї акцiї, яка визначена 
вiдповiдно до чинного законодавства, на пiдставi Звiту про оцiнку простої iменної акцiї 
Приватного акціонерного товариства «ПАНСІОНАТ «ПРИБЕРЕЖНИЙ», здiйсненого 
06.01.2014 року суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ «Слав-Консалтинг», що дiє на пiдставi 
Сертифiкату суб’єкта оцiночної дiяльностi вiд 08.10.2013 року № 15236/13 та затверджена 
Наглядовою радою .

Розмiщення акцiй може призвести до збiльшення частки у статутному капiталi 
акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства: 

СЕВЕНМУН ІНВЕСТ ЛІМІТЕД (Великобританія) володiє 1 416 795 078 (один мільярд чо-
тириста шістнадцять мільйонів сімсот дев’яносто п’ять тисяч сімдесят вісім) штук, що скла-
дає 75,3316% статутного капiталу до розмiщення, 

Фізична особа, яка володiє 462 633 557 (чотириста шістдесят два мільйони шістсот 
тридцять три тисячі п’ятсот п’ятдесят сім) штук, що складає 24,5984% статутного капiталу 
до розмiщення.

Спiввiдношення суми акцiй, на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв 
Товариства, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу Товариства на дату при-
йняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства становить: 92,1972 %.

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери: акцiї, що розмiщуються, 
надають їх власникам право брати участь в управлiннi Товариством, особисто або через 
своїх представникiв, шляхом участi у Загальних зборах; право брати участь у розподiлi при-
бутку та отримувати його частину (дивiденди) вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв, пра-
во отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства та iншi права власника простих 
iменних акцiй, що передбаченi Статутом Товариства та чинним законодавством України. 

Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата акцiй Товариства здiйснюється виключно грошо-
вими коштами в нацiональнiй валютi України (гривня) вiдповiдно до вимог чинного законо-
давства України за рахунок власних грошових коштiв акцiонерiв. Негрошовi внески в оплату 
за акцiї не передбачаються. Кошти можуть перераховуватися з власних поточних рахункiв 
юридичними особами i фiзичними особами у безготiвковiй формi.

Метою розмiщення цiнних паперiв та використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд 
розмiщення акцiй є поповнення обігових коштів, підвищення фінансової стабільності 
Товариства, забезпечення подальшого розвитку Приватного акціонерного товариства 
«ПАНСІОНАТ «ПРИБЕРЕЖНИЙ». Товариства зобов’язується не використовувати кошти, 
залученi вiд розмiщення акцiй, для покриття збиткiв Товариства.

ПІБ членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, 
які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, наводиться кількість 
цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами: інформа-
ція відсутня.

Конвертацiя акцiй в iншi цiннi папери не передбачається.
Iнша суттєва iнформацiя: Переважне право на придбання акцiй має акцiонер Товариства, 

який є таким на дату прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу 
Товариства шляхом приватного розмiщення акцiй.

Умовами приватного розмiщення акцiй, що додатково випускаються, не передбачено 
отримання вiд акцiонерiв письмових пiдтверджень про вiдмову вiд використання свого пе-
реважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення. 

Неподання акцiонером письмової заяви про придбання акцiй додаткової емiсiї у строки, 
встановленi позачерговими Загальними зборами для реалiзацiї акцiонерами їх переважного 
права на придбання акцiй, вважається вiдмовою акцiонера вiд використання свого пере-
важного права на придбання акцiй.

Акцiонер має переважне право на придбання акцiй, що додатково розмiщуються, в 
кiлькостi, пропорцiйнiй частцi належних йому акцiй у загальнiй кiлькостi акцiй на дату прий-
няття рiшення про приватне розмiщення акцiй.

3. Пiдпис
3.1. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у 

повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
Генеральний директор
ПрАТ «Пансіонат «Прибережний»  В.С. Яблонський

12.02.2014р.
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації 
(інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента)

І. Загальні відомості. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА «РОСІЯ», код за ЄДРПОУ:00708265, місцезнахо-
дження: 64253, Харківська обл.,Балаклійський р-н, с. Мілова, вул. Шкільна, б. 21 Б, між-
міський код, телефон та факс: немає, електронна поштова адреса: rosi31@mail.ru, адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.rosiya.nr-avers.com.ua, вид особливої інформації: Відомості про зміни скла-
ду посадових осіб.

ІІ. Текст повідомлення
Посадова особа Директор Iсакова Любов Вiкторiвна (паспорт: серiя МК номер 047189 

виданий Балаклiйським РВУМВС У в Хар. обл. 07.12.1995) звiльнена 11.02.2014 року 
вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 16 вiд 11.02.2014 року) у 
зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi 
3  роки. 

Посадова особа Член дирекцiї Котелевець Вiра Павлiвна (паспорт: серiя МК номер 
047175 виданий Балаклiйським РВУМВС У в Хар. обл. 07.12.1995 ) звiльнена 11.02.2014 
року вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 16 вiд 11.02.2014 року) 
у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi 
3  роки. 

Посадова особа Член дирекцiї Iсаков Iгор Володимирович (паспорт: серiя МК номер 
185677 виданий Балаклiйським РВУМВС У в Хар. обл. 22.04.1996) звiльнена 11.02.2014 року 
вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 16 вiд 11.02.2014 року) у 
зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi 
3  роки. 

Посадова особа Член дирекцiї Iсаков Олег Володимирович (паспорт: серiя МК номер 
543985 виданий Балаклiйським РВУМВС У в Хар. обл. 11.09.1997) звiльнена 11.02.2014 року 
вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 16 вiд 11.02.2014 року) у 
зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi 
3  роки. 

Посадова особа Член дирекцiї Добровольська Наталiя Миколаївна (паспорт: серiя ММ 
номер 854286 виданий Балаклiйським РВУМВС У в Хар. обл. 23.01.2003) звiльнена 
11.02.2014 року вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 16 вiд 
11.02.2014 року) у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа 
перебувала на посадi 3 роки. 

Посадова особа Директор Iсакова Любов Вiкторiвна (паспорт: серiя МК номер 047189 
виданий Балаклiйським РВУМВС У в Хар. обл. 07.12.1995) призначена 11.02.2014 року 
вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 16 вiд 11.02.2014 року) 
термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: головний 
економiст ЗАТ «РОСIЯ», Директор ПАТ «АГРОФIРМА «РОСIЯ». Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа 
Член дирекцiї Котелевець Вiра Павлiвна (паспорт: серiя МК номер 047175 виданий 
Балаклiйським РВУМВС У в Хар. обл. 07.12.1995 ) призначена 11.02.2014 року вiдповiдно до 
рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 16 вiд 11.02.2014 року) термiном на 3 роки. 
Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посаду Головного бухгалтера, зам.ди-
ректора по фiнансам ПАТ «Агрофiрма «РОСIЯ». Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа Член дирекцiї Ачкасов 
Микола Вiкторович (паспорт: серiя ММ номер 487425 виданий Балаклiївським РВ УМВС У в 
Харкiвськiй обл 09.03.2000) призначена 11.02.2014 року вiдповiдно до рiшення засiдання 
Наглядової ради (Протокол № 16 вiд 11.02.2014 року) термiном на 3 роки. Протягом останнiх 
5 рокiв посадова особа обiймала посаду головного iнженера ПАТ «Агрофiрма «РОСIЯ». 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00030%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа Член дирекцiї Олексютенко Маргарита 
Володимирiвна (паспорт: серiя МН номер 644265 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй обл 17.12.2003) призначена 11.02.2014 року вiдповiдно до 
рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 16 вiд 11.02.2014 року) термiном на 3 роки. 
Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посаду органiзатора з персоналу 
ПАТ  «АГРОФIРМА «РОСIЯ». Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа Член дирекцiї Козир Олена 
Валентинiвна (паспорт: серiя ММ номер 551355 виданий Змiївським РВ УМВС України Харк.
обл 24.05.2000) призначена 11.02.2014 року вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової 
ради (Протокол №  16 вiд 11.02.2014 року) термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв 
посадова особа обiймала посаду пекаря ПАТ «АГРОФIРМА «РОСIЯ». Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Директор ____________ Iсакова Любов Вiкторiвна

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА 
КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»

(Місцезнаходження: м. Київ, проспект Науки, 1)
Наглядова рада ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (далі – Товариство)

повідомляє
про те, що 10 квітня 2014 року об 15.00

за адресою: м. Київ, проспект Науки, 1, актова зала (перший поверх),
відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціо-
нерів.

2.Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів ак-
ціонерів.

3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних 
зборів акціонерів.

4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

5.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рі-
шення про наслідки розгляду звіту.

6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду 
звіту.

7.Звіт Дирекції Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8.Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та 

балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 

2013  р. 
10.Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 р. Розгляд питання про 

затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним зако-
нодавством.

11.Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради 
Товариства.

12.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження 
умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 

13.Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комі-
сії Товариства. 

14.Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
15.Затвердження Договорів (Угод).
16.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Найменування показника Період

Звітний
2013 р.

Попередній
2012 р.

Усього активів 492 035 503 075
Основні засоби 429 714 375 737
Довгострокові фінансові інвестиції 21 21
Запаси 7 414 12 427
Сумарна дебіторська заборгованість 54 864 114 849
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 41
Нерозподілений прибуток 39 087 20 389
Власний капітал - 1 473
Статутний капітал 175 833 175 833
Довгострокові зобов'язання 251 406 274 635
Поточні зобов'язання 18 571 19 955
Чистий прибуток (збиток) 17 223 4 497
Середньорічна кількість акцій (шт.) 703 332 392 703 332 392
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 742 2 109

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах: 

04 квітня 2014 р.
Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річних загальних збо-

рів з 13.30 до 14.50.
Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:
• Паспорт або документ, що його заміняє;
• Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з 

чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.
Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів пода-

ються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, прос-
пект Науки, 1, кабінет начальника юридичного відділу, щоденно (крім суботи та неділі) з 
10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: 
м. Київ, проспект Науки, 1, актова зала (перший поверх).

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Начальник 
юридичного відділу Товариства Галака Тетяна Василівна.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 531 – 44 – 00.
Наглядова рада 
Публічного акціонерного товариства
«Київська кондитерська фабрика «Рошен» 

Оголошення 
про встановлення дохідності за облігаціями серії «А»

ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС»
(код за ЄДРПОУ 36125262, адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 120, 1-й поверх, 

група нежитлових приміщень №2)
Відповідно до умов випуску облігацій серії «А», які викладено в Рішенні про відкрите 

(публічне) розміщення облігацій ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС», затвердженого Протоколом 
Загальних зборів акціонерів №1/11 від 17.01.2011р. (Свідоцтво про реєстрацію випуску об-
лігацій підприємств 43/2/11, зареєстроване ДКЦПФР 09.03.2011р.) повідомляє про встанов-
лення відсоткової ставки на тринадцятий – шістнадцятий відсоткові періоди (13.03.2014р. - 
12.03.2015р.) у розмірі 19% (дев’ятнадцять) відсотків річних.

Директор  Гусєв Д.С.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІДОБАНК»

місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 18 березня 2014 року о 10 годині 00 хвилин
за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 10, 1-й поверх, кімната 1-101.

Реєстрація акціонерів для участі в позачергових Загальних зборах відбудеться 
з 09 години 15 хвилин до 09 години 45 хвилин у день та за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

2. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК». 

3. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

4. Про обрання членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

5. Про обрання Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з чле-
нами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з членами Спостережної ради.

Для участі у позачергових Загальних зборах запрошуються акціонери 
ПУАТ  «ФІДОБАНК» або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіре-
ностями, оформленими у відповідності до вимог чинного законодавства України. 
Акціонери або їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових 
Загальних зборах акціонерів, - станом на 24 годину 12 березня 2014 року.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, здійснюється у Головному офісі ПУАТ «ФІДОБАНК» за адресою: м. Київ, 
вул. Червоноармійська, 10, кімната 1-206 з понеділка по п’ятницю з 11-00 год. до 
13- 00  год., а у день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів - за вказа-
ним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа – Бернацька Ванда Вікторівна, 
тел.  (044)  238-67-67.

Спостережна рада ПУАТ «ФІДОБАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМСОМОЛЬСЬКЕ АВ-
ТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 15347», місцезнаходження: 39800, 
Полтавська обл., м.Комсомольськ, вул.Портова, 11, повідомляє про проведення чергових 
зборів акціонерів, які відбудуться 20 березня 2014 року о 11-00 в адмінприміщенні товари-
ства за адресою: 39800, Полтавська обл., м.Комсомольськ, вул.Портова, 11, ІІ поверх, 
кімн.№1.

Реєстрація проводиться з 10-30 до 10-50 год. 20 березня 2014 року за місцем проведен-
ня зборів. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та регламенту.
3. Звіт Голови ліквідаційної комісії про підсумки фінансово - господарської діяльності 

товариства за 2013р. Затвердження проміжного ліквідаційного балансу, річної фінансової 
звітності та порядку покриття збитків.

3. Перевибори членів ліквідаційної комісії.
Основні показники

фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2013р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів 1394 1789
Основні засоби (за залишковою вартістю) 985 1195
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 112 115
Сумарна дебіторська заборгованість 63 266
Грошові кошти та їх еквіваленти 41 22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2628 -2686
Власний капітал -630 -632
Статутний капітал 440 440
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1914 2014
Чистий прибуток (збиток) -181 -844
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1759040 1759040
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -- --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 56 105

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

39800, Полтавська обл., м.Комсомольськ, вул.Портова, 11, у Голови ліквідаційної комісії 
товариства в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах –14.03.2014 року.

Шановні акціонери 

ПАТ «АГРОБУДТЕХЦЕНТР»!
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «АГРОБУДТЕХЦЕНТР» (надалі – 

Товариство, код ЄДРПОУ 01350558, адреса місцезнаходження 01032, м.Київ, вул. 
Вокзальна,  1) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів які відбудуть-
ся 19 березня 2014 року о 11-00 годині за адресою: 01032, м.Київ, вул. Вокзальна, 1, кімната 
43. Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення 
зборів  - з 10-00 до 10-45.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):

1. Про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії, затвердження регламенту 
зборів та порядку голосування на зборах.

2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 
за результатами розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2013 року та прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
6. Про відкликання та обрання членів органів управління Товариства (Правління та 

Наглядової ради Товариства).
Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних 

зборах: 13.03.2014 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами 
щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна озна-
йомитись в день проведення та за місцем проведення зборів а також в період з 14.02.2014  р. 
по 18.03.2014 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою 01032, м.Київ, вул. Вокзальна, 
1, приміщення 38 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідаль-
на за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Судак В.І.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або дові-
рену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників 
акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Довідки за телефоном тел./факс: (044) 287-42-90, 287-67-07.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний 
(2013 р.)

попередній 
(2012 р.)

Усього активів 5279,1 5337,2
Основні засоби (залишкова вартість) 3400,9 3482,8
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси --- 0,8
Сумарна дебіторська заборгованість 66,8 21,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 1775,0 1832,4
Нерозподілений прибуток 1193,6 1252,8
Власний капітал 5258,2 5317,4
Статутний капітал 112,6 112,6
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 20,9 19,8
Чистий прибуток (збиток) (56,5) (211,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 450 271 450 271
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 21

Наглядова рада Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЕКС-юГ» (місцезнахо-
дження - м. Миколаїв, вул.Нікольська, 25) у відповідності до статті 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства» повідомляє Вас, що чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Алекс-
Юг» відбудуться 20 березня 2014 року об 11-00 годині в приміщенні товариства (м. Миколаїв, 
вул. Нікольська, 25, кабінет директора ПрАТ «Алекс-юг»).

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах о 10 годині 30 хвилин, за-
вершення реєстрації об 11-00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акці-
онерів - 12.02.2014г.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Процедурні питання.
2. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Алекс-Юг» за 2013 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) ПрАТ «Алекс-Юг» за 2013 рік.
4. Звіт директора ПрАТ «Алекс-Юг» про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2013 рік і прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Звіт ревізора ПрАТ «Алекс-Юг» за 2013 рік і прийняття рішення за результатами роз-

гляду звіту.
6. Припинення ПрАТ «Алекс-Юг» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою від-

повідальністю «Алекс-Юг».
7. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ «Алекс-Юг» в 

ТОВ  «Алекс-Юг».
8. Затвердження порядку обміну акцій ПрАТ «Алекс-Юг» на частки в статутному капіталі 

ТОВ «Алекс-Юг».
9. Обрання комісії з припинення ПрАТ «Алекс-Юг».
Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами до загальних зборів акціоне-

рів ПрАТ «Алекс-Юг» в приміщенні товариства (м.Миколаїв, вул. Нікольська, 25, кабінет 
директора ПрАТ «Алекс-Юг»; особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами - директор товариства Синяков О.О.).
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

КОМПЛЕКТУВАННЯ
(ПрАТ Управління виробничо-технологічного комплектування-код ЄДРПОУ 05408177)

Місцезнаходження: Київська обл.09100,м.Біла Церква,вул.Січневого прориву,41-Г
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів,які відбудуться 

21березня 2014 року о 10.00 за адресою: Київська обл.09100,м.Біла Церква,вул.Січневого 
прориву,41-Г , 2поверх (кабінет №2).

Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 9.00 до 
9.45 за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1.Обрання голови та секретаря загальних зборів,членів лічильної комісії. .
2.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2013рік,та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора .
3.Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2013 році,та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4.Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2013 році, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків 
Ревізора .

5.Затвердження річного звіту,та балансу Товариства за 2013 рік,та визначення основних 
напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

6.Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсум-
кам роботи за 2013 рік.

7.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рі-
шення.

8.Відкликання та обрання членів Наглядової ради. 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)
 Найменування показника П е р і о д

 2012 
попередній 

2013
звітний

Усього активів 387,3 340,5
Основні засоби 286,3 279,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 23,4 19,5
Сумарна дебіторська заборгованість 31,3 35,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 46,3 6,0
Нерозподілений прибуток 64,7 22,3
Власний капітал 373,9 331,5
Статутний капітал 257,1 257,1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 8,5 7,5
Чистий прибуток (збиток) +41,6 -42,4
Середньорічна кількість акцій (штук) 1028368 1028368
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

13 12

Дата складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства,які 
мають право на участь у загальних зборах 17.03.2014 року.

Для участі у загальних зборах при собі мати паспорт,для представника акціонера крім 
паспорта –доручення на право участі у загальних зборах оформлене згідно вимог діючого 
законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо порядку денного загальних 
зборів за адресою: : Київська обл.09100,м.Біла Церква,вул.Січневого прориву,41-Г, 
2  поверх,кабінет Директора,у робочі дні з 10.00 до 12.00 год .Особою, відповідальною за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Сергійчук Віктор 
Романович.

Телефон для довідок:(04563) 4-71-78.
Наглядова рада Товариства.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕР-
СИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ», місцезнаходження: Україна, 65005, 
м.  Одеса, вул. Михайлівська, 44 (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 березня 2014 року об 11:00 за місцезна-
ходженням Товариства - 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 803. Реєстрація 
учасників зборів з 10:30 до 10:50 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акці-
онерів – документ, який посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним за-
конодавством. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» про результати діяльності 

Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства щодо оцінки її діяльності протягом 2013 

року та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 
5. Розгляд звіту Зберігача активів ІСІ Товариства та прийняття рішення за наслідками 

розгляду цього звіту. 
6. Розгляд звіту Зовнішнього аудитора та прийняття рішення за наслідками розгляду 

цього звіту. 
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. та річних результатів діяльності 

Товариства за 2013 р.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 р. з урахуванням вимог, передбаче-

них законом.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями 

Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених 
законом.

11. Зміна найменування (перейменування) Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
13. Внесення змін до Положень Товариства «Про загальні збори», «Про наглядову 

раду» шляхом викладення їх у новій редакції.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради 

Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради Товариства. 

17. Про затвердження змін до Договору про управління активами № 3 від 
03.08.2011  р. 

18. Про затвердження змін до Договору № ІСІ-1/11 від 01.06.2011 р. про обслугову-
вання активів корпоративного інвестиційного фонду .

19. Про затвердження змін до Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах 
№ К-ІСІ-1/11 від 11.10.2013 р. 

20. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішен-
ня та надання відповідних повноважень. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомити-
ся під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати наді-
слання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44., каб. № 803, посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Наглядової 
ради  – Фоміна Валентина Василівна.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загаль-
них зборах – станом на 24 годину 11березня 2014 року.

Телефон для довідок (048) 719-05-96. 
Основні показники

 фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 203 004 188 691
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 53 216 57 058
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 130 273 106 272
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 441 17 474
Нерозподілений прибуток 46 540 41 220
Власний капітал 199 829 184 988
Статутний капітал 141 556 141 556
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 3 175 3 703
Чистий прибуток (збиток) 14 840 (6431)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 405 752 1 296 240
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

Наглядова рада Товариства»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю 
«ТЕРЕРА»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36509316
Місцезнаходження: Україна, 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45
Телефон/факс (044) 594-28-14
Електрона поштова адреса: terera@security-cb.com.ua
Повідомлення про намір придбання значного пакета акцій товариства
У відповідності до вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРЕРА» повідомляє про свій намір при-
дбати значний пакет акцій Приватного акціонерного товариства «АБС-УКР» (Україна, 
04050, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд.19-21, ідентифікаційний код юридичної осо-
би 24720911, надалі – ПрАТ «АБС-УКР»), який за наслідками такого придбання станови-
тиме 10 і більше відсотків простих іменних акцій товариства.

На дату складання та подання цього Повідомлення ТОВ «ТЕРЕРА» належить 0 (нуль) 
штук простих іменних акцій ПрАТ «АБС-УКР».

ТОВ «ТЕРЕРА» має намір придбати 24 000 (двадцять чотири тисячі) штук простих 
іменних акцій ПрАТ «АБС-УКР».

Директор ТОВ «ТЕРЕРА»  Андрусенко Д.А., 11.02.2014 р.
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Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АЗІАТСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ ТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження: Україна, 98329, Автономна Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Цементна слободка, б. 51)

Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться
15 березня 2014 року о 10-00

за адресою: Україна, 98329, Автономна Республіка Крим, м. Керч, 
вул. Цементна слободка, б. 51, актовий зал

Реєстрація акціонерів відбудеться за місцем проведення зборів 
15 березня 2014 року з 9-30 до 9-50.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
11 березня 2014 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денного):
1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту В.о.Генерального директора, звіту 

ревізора Товариства.
6. Затвердження змін до Статуту ПрАТ «АЗІАТСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ 

ТЕРМІНАЛ».
7. Обрання Генерального директора Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Азіатсько-Європейський газовий термінал»

Найменування показника 2012 р. 2013 р.
Усього активів
Незавершене будівництво
Запаси: виробничі запаси

899.5 2910,1

Основні засоби: залишкова вартість  202819.4 190866,9
Дебіторська заборгованість  2013.5
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті
- в іноземній валюті

74.6
74.6 330,4

Нерозподілений прибуток
Усього зобов’язань 209277.1 223702,2
Інші довгострокові зобов’язання 17040.0 10041,9
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 14343.1 10851,2
Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом 22.6 68,1
Інші поточні зобов’язання 133777.8 79344,6
Статутний капітал 26136.3 113746,9
Додатковий капітал 35196.3 20491,5
Збиток (17398.0) (10842,0)
Розрахункова вартість чистих активів 209277.1 223702,2

Для участі у зборах, акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт), представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право 
участі та голосування у загальних зборах акціонерів, посвідчену у встановленому законо-
давством порядку.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери мають можливість 
ознайомитися за адресою: 98320, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Керч 
вул.  Цементна слободка, б. 51 к.5 у робочі дні з 10-00 до 15-00 годин. Особа відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Красильникова Вікторія Захарівна .
Телефон для довідок: +38 050-667-22-95.

В.о. Генерального Директора ПрАТ «Азіатсько-Європейський газовий термінал»

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

операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00446865
3. Місцезнаходження: 37000 Пирятин Сумська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0535) 82-86-57 (0535) 82-86-57
5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: http://milkalliance.com.ua/entr_pyrjatyn-info.php
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до 
вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
10.02.2014 року на засiданнi Наглядової Ради АТ «Пирятинський сирзавод» 

(Протокол № 6) було прийнято рiшення про вiдкликання Голови Правлiння АТ 
«Пирятинський сирзавод» Бартошака Володимира Анатолiйовича (паспорт серiї НА 
№  739633, виданий Ярмолинецьким РВ УМВС в Хмельницькiй областi 04.09.1999 
року, у зв’язку iз закiнченням сроку повноважень. Посадова особа часткою у статут-
ному капiталi товариства не володiє. На посадi Голови Правлiння АТ «Пирятинський 
сирзавод» перебував з 08.08.2011 року. Особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 10.02.2014 року на засiданнi Наглядової Ради АТ 
«Пирятинський сирзавод» (Протокол № 6) було прийнято рiшення про обрання 
Головою Правлiння АТ «Пирятинський сирзавод» термiном на 3 (три) роки Бартошака 
Володимира Анатолiйовича (паспорт серiї НА № 739633, виданий Ярмолинецьким РВ 
УМВС в Хмельницькiй областi 04.09.1999 року). Часткою у статутному капiталi това-
риства не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. До призначення перебував на посадi Голови Правлiння ПАТ «Городенкiвський 
сирзавод», Голови Правлiння АТ «Пирятинський сирзавод». 10.02.2014 року на 
засiданнi Наглядової Ради АТ «Пирятинський сирзавод» (Протокол № 6) було прий-
нято рiшення про вiдкликання члена Правлiння АТ «Пирятинський сирзавод» Брижаху 
Тетяну Борисiвну (паспорт: серiї КО № 851143, виданий Пирятинським РВ УМВС 
України в Полтавській області 15.02.2011 року), у зв’язку iз закiнченням сроку повно-
важень. Посадова особа часткою у статутному капiталi товариства не володiє. На 
посадi члена Правлiння АТ «Пирятинський сирзавод» перебувала з 24.06.2010 року. 
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 10.02.2014 
року на засiданнi Наглядової Ради АТ «Пирятинський сирзавод» (Протокол № 6) було 
прийнято рiшення про обрання члена Правлiння АТ «Пирятинський сирзавод» 
термiном на 3 (три) роки Брижаху Тетяну Борисiвну (паспорт: серiї КО № 851143, ви-
даний Пирятинським РВ УМВС України в Полтавській області 15.02.2011 року). 
Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. До призначення перебувала на посадi головно-
го бухгалтера АТ «Пирятинський сирзавод». 10.02.2014 року на засiданнi Наглядової 
Ради АТ «Пирятинський сирзавод» (Протокол № 6) було прийнято рiшення про 
вiдкликання члена Правлiння АТ «Пирятинський сирзавод» Ломакiну Олену Вiкторiвну 
(паспорт: серiї СН № 930382, виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
06.11.1998 року), у зв’язку iз закiнченням сроку повноважень. Посадова особа част-
кою у статутному капiталi товариства не володiє. На посадi члена Правлiння АТ 
«Пирятинський сирзавод» перебувала з 12.04.2006 року. Особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. 10.02.2014 року на засiданнi Наглядової 
Ради АТ «Пирятинський сирзавод» (Протокол № 6) було прийнято рiшення про об-
рання члена Правлiння АТ «Пирятинський сирзавод» термiном на 3 (три) роки 
Ломакiну Олену Вiкторiвну (паспорт: серiї СН № 930382, виданий Залiзничним РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi 06.11.1998 року). Часткою у статутному капiталi товариства не 
володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До 
призначення перебувала на посадi Директора з продажу АТ «Пирятинський сирза-
вод». 10.02.2014 року на засiданнi Наглядової Ради АТ «Пирятинський сирзавод» 
(Протокол № 6 ) було прийнято рiшення про вiдкликання члена Правлiння АТ 
«Пирятинський сирзавод» Волика Станiслава Анатолiйовича (паспорт серiї КН 
№  048239, виданий Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй областi 
16.10.1995  року), у зв’язку iз закiнченням сроку повноважень. Посадова особа част-
кою у статутному капiталi товариства не володiє. На посадi члена Правлiння АТ 
«Пирятинський сирзавод» перебував з 29.02.2012 року. Особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

10.02.2014 року на засiданнi Наглядової Ради АТ «Пирятинський сирзавод» 
(Протокол № 6) було прийнято рiшення про обрання члена Правлiння АТ «Пирятинський 
сирзавод» термiном на 3 (три) роки Волика Станiслава Анатолiйовича (паспорт серiї КН 
№ 048239, виданий Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй областi 16.10.1995 
року). Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення перебував на посадi 
Головного iнженера АТ «Пирятинський сирзавод».

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2.

Голова Правлiння Бартошак Володимир Анатолiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 
(дата) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАПІТАЛ ГРУП», що 
діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду 
недиверсифікованого виду закритого типу «Нові будівельні технології» 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32307531; Місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, 
вул. Вікентія Хвойки, 18/14; Телефон/факс (044) 594-28-07, 594-13-19

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) Серія АГ 
№580142, видана 16.01.2012 року. Строк дії ліцензії з 16.01.2012 р. – необмежений.

Електрона поштова адреса: info@amcg.com.ua
Повідомлення про намір придбання значного пакета акцій товариства
У відповідності до вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал 
Груп», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного 
фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові будівельні технології» (надалі – 
ТОВ  «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ НВЗТ «Нові будівельні технології»)), повідомляє про свій 
намір придбати значний пакет акцій Приватного акціонерного товариства «АБС-УКР» 
(Україна, 04050, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд.19-21, ідентифікаційний код юридич-
ної особи 24720911, надалі – ПрАТ «АБС-УКР»), який за наслідками такого придбання ста-
новитиме 10 і більше відсотків простих іменних акцій товариства.

На дату складання та подання цього Повідомлення ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ НВЗТ 
«Нові будівельні технології») належить 1000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій 
ПрАТ  «АБС-УКР».

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ НВЗТ «Нові будівельні технології») має намір придбати 
23 000 (двадцять три тисячі) штук простих іменних акцій ПрАТ «АБС-УКР».

Директор ТОВ «КУА «Капітал Груп»  Дуболазов М.О., 12.02.2014 р. 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю 
«ФІНКОРТРЕЙД»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37816843
Місцезнаходження: Україна, 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45
Телефон/факс (044) 594-28-07
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з 

торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність Серія АД №034316, видана 09.04.2012 
року. Строк дії ліцензії з 09.04.2012 р. – необмежений.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з 
торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність Серія АД №034315, видана 09.04.2012 
року. Строк дії ліцензії з 09.04.2012 р. – необмежений.

Електрона поштова адреса: fincortrade@security-cb.com.ua.

Повідомлення про намір придбання значного пакета акцій товариства
У відповідності до вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНКОРТРЕЙД» повідомляє про свій намір 
придбати значний пакет акцій Приватного акціонерного товариства «АБС-УКР» (Україна, 
04050, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд.19-21, ідентифікаційний код юридичної особи 
24720911, надалі – ПрАТ «АБС-УКР»), який за наслідками такого придбання становитиме 
10 і більше відсотків простих іменних акцій товариства.

На дату складання та подання цього Повідомлення ТОВ «ФІНКОРТРЕЙД» належить 
0  (нуль) штук простих іменних акцій ПрАТ «АБС-УКР».

ТОВ «ФІНКОРТРЕЙД» має намір придбати 24 000 (двадцять чотири тисячі) штук прос-
тих іменних акцій ПрАТ «АБС-УКР».

Директор ТОВ «ФІНКОРТЕЙД»  Брагіна В.С., 12.02.2014 р. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМІЛЬНИЦЬКЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573» (код за ЄДРПОУ 
05460930) повідомляє, що в оголошенні про проведення загальних зборів, які 
відбудуться 12 березня 2014 року в даті складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах помилково зазначена дата 
05.03.2014  року, правильна дата 06.03.2014 року.

Наглядова рада ПрАТ «Хмільницьке АТП 10573» 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»

(код за ЄДРПОУ 30885952, 
місцезнаходження: вул. Центральна, буд. 3, с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська 

обл., 17123) (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціоне-
рів Товариства 21 березня 2014 року об 11:00 годині за адресою: вул. Центральна, буд. 3, 
с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення контори агрофірми,  
2 поверх, кабінет Директора Товариства)

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання 1. 

лічильної комісії, обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регла-
менту загальних зборів.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2013 рік.2. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.3. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Головного ревізора Товариства за 4. 

2013 рік. Затвердження висновку Головного ревізора за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік. 5. 
Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році.6. 

Прийняття рішення щодо списання основних засобів виробництва (що непридатні для 7. 
подальшої експлуатації Товариством). 

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.8. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 21 бе-

резня 2014 року з 10:00 до 10:50 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру 
необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства Дата складання переліку акціонерів Товариства, 
які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 17 березня 2014 року. 

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адре-
сою: вул. Центральна, буд. 3, с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (адмінпри-
міщення агрофірми, кабінет бухгалтерії) у робочі дні з 09:00 до 12:00. В день проведення 
зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальний за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами: Головний бухгалтер Товариства Валентина 
Миколаївна Шимончук, тел. (0242) 2-22-55.

 Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 
2013 рік буде надрукована додатково.

Наглядова рада 
ПрАТ агрофірма «Іржавецька»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ"

(код ЄДРПОУ 33719147, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р.  Початок зборів о 16:00. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

ня звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. Затвердження річного зві
ту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту ви
конавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Обрання Членів ви
конавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової
ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової ради. 12. Зміна
складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 14. Затверджен
ня умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ради, про
встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що
уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами  Наглядової ради.
15. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Реві
зійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії
(Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільноправо
вих договорів з членами  Ревізійної комісії (Ревізором). 16. Розподіл прибутку товариства з
урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення основних напрямів діяльності
на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. Затвер
дження статуту у новій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Лейбиченко Ольга Анатоліївна, тел. (056) 7895098. Реєстрація акціонерів, їх
ніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведен
ня та за адресою проведення загальних зборів з 15:30 до 15:50. Для участі у зборах необ
хідно мати: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додат
ково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним за
конодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах 12.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління О.А. Лейбиченко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС"

(далі по тексту  Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул.
Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товарис
тва" повідомляє, що "20" березня 2014 року о 12:00 год., за адресою: 49000, м. Дніп
ропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304, відбудуться чергові Загальні збори акціоне
рів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за
місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства  14.03.2014 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Това

риства.
2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 
3 питання: Звіт директора про результати фінансовогосподарської діяльності То

вариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. 
4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 
5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік. 
6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевір

ки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік. 
7 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 
8 питання: Затвердження річного балансу за 2013 рік та про розподіл прибутку

(покриття збитків) ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "МОНЕТА" НЕДИВЕРСИФІКО
ВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ПрАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС". 

9 питання: Затвердження річного балансу за 2013 рік та про розподіл прибутку
(покриття збитків) ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕД
ЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС  ПРОСПЕКТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИ
ПУ ПрАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС". 

10 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік. 
11 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
12 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
13 питання: Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуть

ся з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на
підписання цивільноправових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 

14 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства. 
15 питання: Обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. 
16 питання: Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться

з членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважу
ється на підписання цивільноправових договорів з членом Ревізійної комісії (Ревізо
ром) Товариства. 

17 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То
вариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Виз
начення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. 

18 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту
Товариства в новій редакції. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР
НОГО ТОВАРИСТВА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС"

за 2013 рік (тис. грн.).

В період до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а
також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайоми
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на голо
сування, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до
18.00 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідаль
на особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами  Філіпська
І.В.

Директор Товариства  Філіпська І. В.

Найменування показника

період

звітний 
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 51 163 51 049
Основні засоби 4 534 4 702
Довгострокові фінансові інвестиції 252
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 471 571
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 73
Нерозподілений прибуток 4
Власний капітал 50 041 50 040
Статутний капітал 50 000 50 000
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 1 119 1 010
Чистий прибуток (збиток) 6 2
Середньорічна кількість акцій (шт) 100 000 100 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом року

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду 16 13

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 62362 50007
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 1
Довгострокові фінансові інвестиції 3901 26130
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 84 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 6334 109
Нерозподілений прибуток 349 348
Власний капітал 50228 50007
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 12134 0
Чистий прибуток (збиток) 1 4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30000000 30000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 9

АКЦІОНЕРУ 

ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС»
ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС»

ПублічнЕ акціонернЕ товариствО «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС» (далі - Товариство), 
ідентифікаційний код - 00703167, місцезнаходження – Україна, 38782, Полтавська об-
ласть, Полтавський район, село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, повідомляє про 
проведення чергових Загальних зборів (надалі – Загальні збори), які відбудуться 
01  квітня 2014 року о 10 - 00 год., за адресою: 38782, Полтавська область, 
Полтавський район, село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, 1 поверх, 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 Товариства за ре-

зультатами діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства 

за результатами проведених перевірок у 2013 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 

результатами діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік та порядку 

розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
7. Про затвердження звіту Товариства за 2013 рік та напрямків діяльності на 

2014  рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом року з дня прийняття рішення.
Акціонер Товариства має право ознайомитись з матеріалами (проекти рішень, до-

кументи необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, тощо…), з якими 
він може ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, на наступний робочий 
день з дати отримання Товариством запиту акціонера про необхідність отримання ма-
теріалів для підготовки до Загальних зборів, з понеділка по п’ятницю, з 10 – 00 - до 
16  – 00 год., за адресою: Україна, 38782, Полтавська область, Полтавський район, 
село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, а в день проведення Загальних зборів - та-
кож 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 Загальних зборів.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, 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 Іванченко Миколи Івановича.

Реєстрація акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах проводиться 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 Загальних зборах, 
складатиметься станом на 24.00 год., 26 березня 2014 року.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів необхідно мати при собі паспорт або 
документ, що його замінює; представникам акціонерів та юридичним особам – пас-
порт або документ, що його замінює, та довіреність, оформлену у відповідності до 
чинного законодавства України або копія документу (протокол, наказ) про призна-
чення керівника юридичної особи.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 7978 7179
Основні засоби 4096 4305
Довгострокові фінансові інвестиції 62 62
Запаси 1244 1240
Сумарна дебіторська заборгованість 1415 1009
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 350
Нерозподілений прибуток 1244 1244
Власний капітал 6932 7047
Статутний капітал 2144 2144
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1045 127
Чистий прибуток +(збиток-) +5 +5
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 77

Голова Правління  М. І. Іванченко 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №30, 13 лютого 2014 р. 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ"

(код ЄДРПОУ 36906459, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 14:00.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

ня звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. Затвердження річного зві
ту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту ви
конавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Обрання Членів ви
конавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової
ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової ради. 12. Зміна
складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 14. Затверджен
ня умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ради, про
встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що
уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами  Наглядової ради.
15. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Реві
зійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії
(Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільноправо
вих договорів з членами  Ревізійної комісії (Ревізором). 16. Розподіл прибутку товариства з
урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення основних напрямів діяльності
на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. Затвер
дження статуту у новій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Генераль
ний Директор  Козiєнко Олександр Сергійович, тел. (056) 7344060. Реєстрація акціонерів,
їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведен
ня та за адресою проведення загальних зборів з 13:30 до 13:50. Для участі у зборах необ
хідно мати: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додат
ково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним за
конодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах 12.03.2014 року.

З повагою, Генеральний Директор О.С. Козiєнко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БРОКІНВЕСТЛАЕРТ"

(код ЄДРПОУ  33667670, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014р. Початок зборів о 12.00. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

ня висновків Ревізора. 4. Затвердження річного звіту товариства. 5. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 6. Зміна складу виконавчого
органу. 7. Обрання Членів виконавчого органу. 8. Обрання Наглядової ради. 9. Обрання Чле
нів наглядової ради. 10. Зміна складу Ревізійної комісії. 11. Обрання Членів Ревізійної комі
сії (Ревізора). 12. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з
членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільноправових догово
рів з членами  Наглядової ради. 13. Затвердження умов цивільноправових договорів, що
укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винаго
роди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільноправових договорів з членами  Ревізійної комісії (Ревізором). 14.
Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 15. Визначен
ня основних напрямів діяльності на 2014 рік. 16. Прийняти рішення про попереднє схвален
ня значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 17. Внесення змін
до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Четверик Тетяна Анатоліївна, тел. (056) 7892568. Реєстрація акціонерів, їхніх
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 11:30 до 11:50. Для участі у зборах необхідно ма
ти: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково до
віреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс
твом. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
11.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління Четверик Т.А.

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 173248 220375
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 19440 60
Нерозподілений прибуток 64 63
Власний капітал 138373 143873
Статутний капітал 93247 93247
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 34875 76502
Чистий прибуток 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 93247000 93247000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 9

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 101976 102320
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 1
Довгострокові фінансові інвестиції 100500 86052
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 1098
Нерозподілений прибуток 436 430
Власний капітал 18926 16970
Статутний капітал 16540 16540
Довгострокові зобов'язання 82600 0
Поточні зобов'язання 450 85350
Чистий прибуток 8 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16540000 16540000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 13

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОЛОДІЖНИЙ 
ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС»

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 05.04.2014 р. о 10:00 год. за адре-
сою: м. Херсон, просп. 200 років Херсону, буд.38, корп.6, офіс 1 з таким порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого 

органу, звіту та висновків ревізора.
3. Затвердження річного звіту Товариства про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2013 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження кошторису Товариства на 2014 рік.
6. Затвердження плану виробництва та фінансування виробництва.
7. Вчинення значних правочинів щодо господарської діяльності Товариства та майна, що 

знаходиться у власності та користуванні Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах: 01.04.2014 р.
Реєстрація учасників зборів з 09:20 до 09:50 год. у день проведення зборів за зазначеною 

адресою. Для реєстрації необхідно мати паспорт (довіреним особам – паспорт та довіреність).
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами для підготовки до загальних зборів за місцез-

находженням товариства у робочий час, подавши заяву на ім’я голови наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 30833 47773
Основні засоби 7118 8488
Довгострокові фінансові інвестиції 43 43
Запаси 8 36
Сумарна дебіторська заборгованість 1427 17773
Грошові кошти та їх еквіваленти 107 –
Нерозподілений прибуток -16384 -18242
Власний капітал -6665 -8552
Статутний капітал 320 320
Довгострокові зобов’язання 3420 3420
Поточні зобов’язання 34078 52905
Чистий прибуток (збиток) 1858 -1685
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3200 3200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – –
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

– –

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 6

Голова наглядової ради  Д.С. Кіщенко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСГРУП
ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ"
(код ЄДРПОУ 33718714, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп

ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 10:00. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

ня звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. Затвердження річного зві
ту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту ви
конавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Обрання Членів ви
конавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової
ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової ради. 12. Зміна
складу Ревізійної комісії (Ревізора). 13. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 14.
Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядо
вої  ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, об
рання особи, що уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами
Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться
з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ре
візійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання
цивільноправових договорів з членами  Ревізійної комісії (Ревізором). 16. Розподіл при
бутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення основних
напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних
правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін до стату
ту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Романюк  Олексій Іванович, тел. (056) 7898208. Реєстрація акціонерів, їхніх
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 09:30 до 09:50. Для участі у зборах необхідно ма
ти: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково до
віреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс
твом. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
11.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління О.І.Романюк

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 58101 50670
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 5 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 6510 39
Нерозподілений прибуток 282 281
Власний капітал 51597 50670
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 6504 0
Чистий прибуток 1 4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30000000 30000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 9

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ" 
(код ЄДРПОУ 33718688, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп

ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 12:00. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

ня звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. Затвердження річного зві
ту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту ви
конавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Обрання Членів ви
конавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової
ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової ради. 12. Зміна
складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 14. Затверджен
ня умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ради, про
встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що
уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами  Наглядової ради.
15. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Реві
зійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії
(Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільноправо
вих договорів з членами  Ревізійної комісії (Ревізором). 16. Розподіл прибутку товариства з
урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення основних напрямів діяльності
на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. Затвер
дження статуту у новій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Леонтюк Володимир Олегович, тел. (056) 7897086. Реєстрація акціонерів, їх
ніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведен
ня та за адресою проведення загальних зборів з 11:30 до 11:50. Для участі у зборах необ
хідно мати: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додат
ково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним за
конодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах 12.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління В.О.Леонтюк

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 149399 146166
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 4000 4000
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 18723 43
Нерозподілений прибуток 400 399
Власний капітал 142950 139720
Статутний капітал 94350 94350
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 6449 6446
Чистий прибуток 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 94350000 94350000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 9
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ"

(код ЄДРПОУ 36906459, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 14:00.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

ня звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. Затвердження річного зві
ту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту ви
конавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Обрання Членів ви
конавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової
ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової ради. 12. Зміна
складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 14. Затверджен
ня умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ради, про
встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що
уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами  Наглядової ради.
15. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Реві
зійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії
(Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільноправо
вих договорів з членами  Ревізійної комісії (Ревізором). 16. Розподіл прибутку товариства з
урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення основних напрямів діяльності
на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. Затвер
дження статуту у новій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Генераль
ний Директор  Козiєнко Олександр Сергійович, тел. (056) 7344060. Реєстрація акціонерів,
їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведен
ня та за адресою проведення загальних зборів з 13:30 до 13:50. Для участі у зборах необ
хідно мати: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додат
ково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним за
конодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах 12.03.2014 року.

З повагою, Генеральний Директор О.С. Козiєнко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БРОКІНВЕСТЛАЕРТ"

(код ЄДРПОУ  33667670, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014р. Початок зборів о 12.00. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

ня висновків Ревізора. 4. Затвердження річного звіту товариства. 5. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Ревізора. 6. Зміна складу виконавчого
органу. 7. Обрання Членів виконавчого органу. 8. Обрання Наглядової ради. 9. Обрання Чле
нів наглядової ради. 10. Зміна складу Ревізійної комісії. 11. Обрання Членів Ревізійної комі
сії (Ревізора). 12. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з
членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради
Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільноправових догово
рів з членами  Наглядової ради. 13. Затвердження умов цивільноправових договорів, що
укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винаго
роди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільноправових договорів з членами  Ревізійної комісії (Ревізором). 14.
Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 15. Визначен
ня основних напрямів діяльності на 2014 рік. 16. Прийняти рішення про попереднє схвален
ня значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 17. Внесення змін
до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Четверик Тетяна Анатоліївна, тел. (056) 7892568. Реєстрація акціонерів, їхніх
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 11:30 до 11:50. Для участі у зборах необхідно ма
ти: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково до
віреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс
твом. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
11.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління Четверик Т.А.

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 173248 220375
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 19440 60
Нерозподілений прибуток 64 63
Власний капітал 138373 143873
Статутний капітал 93247 93247
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 34875 76502
Чистий прибуток 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 93247000 93247000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 9

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 101976 102320
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 1
Довгострокові фінансові інвестиції 100500 86052
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 1098
Нерозподілений прибуток 436 430
Власний капітал 18926 16970
Статутний капітал 16540 16540
Довгострокові зобов'язання 82600 0
Поточні зобов'язання 450 85350
Чистий прибуток 8 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16540000 16540000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 13

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСГРУП
ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ"
(код ЄДРПОУ 33718714, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп

ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 10:00. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

ня звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. Затвердження річного зві
ту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту ви
конавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Обрання Членів ви
конавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової
ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової ради. 12. Зміна
складу Ревізійної комісії (Ревізора). 13. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 14.
Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядо
вої  ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, об
рання особи, що уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами
Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться
з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ре
візійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання
цивільноправових договорів з членами  Ревізійної комісії (Ревізором). 16. Розподіл при
бутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення основних
напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних
правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін до стату
ту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Романюк  Олексій Іванович, тел. (056) 7898208. Реєстрація акціонерів, їхніх
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 09:30 до 09:50. Для участі у зборах необхідно ма
ти: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково до
віреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс
твом. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
11.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління О.І.Романюк

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 58101 50670
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 5 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 6510 39
Нерозподілений прибуток 282 281
Власний капітал 51597 50670
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 6504 0
Чистий прибуток 1 4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30000000 30000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 9

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ" 
(код ЄДРПОУ 33718688, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп

ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 12:00. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

ня звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. Затвердження річного зві
ту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту ви
конавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Обрання Членів ви
конавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової
ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової ради. 12. Зміна
складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 14. Затверджен
ня умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ради, про
встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що
уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами  Наглядової ради.
15. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Реві
зійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії
(Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільноправо
вих договорів з членами  Ревізійної комісії (Ревізором). 16. Розподіл прибутку товариства з
урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення основних напрямів діяльності
на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. Затвер
дження статуту у новій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Леонтюк Володимир Олегович, тел. (056) 7897086. Реєстрація акціонерів, їх
ніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведен
ня та за адресою проведення загальних зборів з 11:30 до 11:50. Для участі у зборах необ
хідно мати: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додат
ково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним за
конодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах 12.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління В.О.Леонтюк

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 149399 146166
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 4000 4000
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 18723 43
Нерозподілений прибуток 400 399
Власний капітал 142950 139720
Статутний капітал 94350 94350
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 6449 6446
Чистий прибуток 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 94350000 94350000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 9

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД»

1.2. Код за ЄДРПОУ 00191164
1.3. Місцезнаходження емітента 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, буд. 122
1.4. Міжміський код, телефон та факс тел.: 062 385 04 28, факс: 062 217 25 26
1.5. Електронна поштова адреса osp@dmz.donetsk.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації pao.dmz.com.ua 
1.7. Вид особливої інформації відомості про рішення емітента про утворення, припи-

нення його філій, представництв
2. Текст повідомлення

11.02.2014 р. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Донецький 
металургійний завод» (надалі – Товариство) прийняте рішення про ліквідацію 
Представництва Публічного акціонерного товариства «Донецький металургійний завод» 
(Україна) в Республіці Білорусь (надалі – Представництво) в строк до 05.07.2014 р.

Причини прийняття рішення: припинення оформлення договорів поставки металопро-
дукції та відсутність необхідності у представленні інтересів Товариства в Республіці Білорусь.

Повне найменування Представництва: Представництво Публічного акціонерного товариства 
«Донецький металургійний завод» (Україна) в Республіці Білорусь. Місцезнаходження 
Представництва: вул. Нахімова, буд. 12, м. Мінськ, Республіка Білорусь, 220033. 

Функції Представництва:
- пошук на території Республіки Білорусь потенційних партнерів з промислового ви-

робництва, покупців і замовників продукції, товарів, робіт, послуг, що виробляються та 
надаються Товариством, сприяння укладенню та виконанню господарських договорів від 
імені Товариства;

- пред’явлення претензій та позовів від імені Товариства, представлення Товариства в 
органах Суду та державних органах Республіки Білорусь;

- інформування керівництва Товариства про стан та потреби ринку Республіки 
Білорусь, закупівельних та роздрібних цінах на товари, роботи, послуги;

- проведення презентації продукції Товариства в Республіці Білорусь;
-виконання інших доручень Товариства.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління – генеральний директор Селіверстов Олександр Євгенович.

11.02.2014 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №30, 13 лютого 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРДОРБУД" 
(код ЄДРПОУ 36346930, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп

ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 10:00.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

ня звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків ревізійної комісії. 5. Затвердження річ
ного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Об
рання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень чле
нів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової
ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії. 14. Затвер
дження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ра
ди, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання
особи, що уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами  Нагля
дової ради. 15. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з чле
нами Ревізійної комісії, про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії То
вариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільноправових договорів
з членами  Ревізійної комісії. 16. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, пе
редбачених законом. 17.Визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти
рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством
протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій ре
дакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Риндін Олександр Олександрович, тел. (056) 7890945. Реєстрація акціонерів,
їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведен
ня та за адресою проведення загальних зборів з 09:30 до 09:50. Для участі у зборах необ
хідно мати: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додат
ково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним за
конодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах 12.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління О.О. Риндін

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП" 

(код ЄДРПОУ 37194253, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 14:00. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

ня звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків ревізійної комісії. 5. Затвердження річ
ного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Об
рання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень чле
нів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової
ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії. 14. Затвер
дження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ра
ди, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання
особи, що уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами  Нагля
дової ради. 15. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з чле
нами Ревізійної комісії, про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії  То
вариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільноправових договорів
з членами  Ревізійної комісії. 16. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, пе
редбачених законом. 17. Визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прий
няти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товарис
твом протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у но
вій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Романюк  В`ячеслав Іванович, тел. (056) 7893296. Реєстрація акціонерів, їхніх
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 13:30 до 13:50. Для участі у зборах необхідно ма
ти: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково до
віреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс
твом. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
11.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління В.І. Романюк

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 57872 50344
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 6 5
Грошові кошти та їх еквіваленти 6510 52
Нерозподілений прибуток 12 11
Власний капітал 51369 50344
Статутний капітал 28000 28000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 6503 0
Чистий прибуток 1 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 112000000 112000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 9

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 58426 50031
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 6512 52
Нерозподілений прибуток 16 11
Власний капітал 51919 50031
Статутний капітал 32000 32000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 6507 0
Чистий прибуток 5 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 128000000 128000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 9

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «юНIСОН-ГАРАНТ»

2. Код за ЄДРПОУ 32942598
3. Місцезнаходження 03028, мiсто Київ, проспект Науки, будинок 30-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 362 46 24 (044) 362 46 24
5. Електронна поштова адреса office@ugic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації www.ugic.com.ua 
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

Повiдомляємо, що згiдно даних Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента, отри-
маного вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» станом на 31.12.2013 року, який був складений на 
14.01.2014 року та отриманий 15.01.2014 року, вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв 
акцiй, яким належить 10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме: - розмiр 
пакету акцiй власника – АйДiПi ГАРАНТI ЛТД (IDP GUARANTY LTD) (Кiпр), iдентифiкацiйний 
код юридичної особи-нерезидента НЕ 294902, мiсцезнаходження якого: Зенонос Кiтiеос, 9, 

Егкомi, Нiкосiя, 2406, зменшився з 280 000 000 штук (70,0000 % до статутного капiталу 
Емiтента) голосуючих акцiй Емiтента до 260 000 000 штук (65,0000 % до статутного капiталу 
Емiтента) голосуючих акцiй Емiтента.

Повiдомляємо, що згiдно даних Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента, отрима-
ного вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» станом на 31.12.2013 року, який був складений на 14.01.2014 
року та отриманий 15.01.2014 року, вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв акцiй, яким на-
лежить 10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме: - розмiр пакету акцiй власни-
ка – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «БIЗНЕС-
IНВЕСТ» (Недиверсифiкований Закритий Венчурний Пайовий Iнвестицiйний Фонд «ПАРИТЕТ») 
(Україна), iдентифiкацiйний код юридичної особи – 34335398-233435, мiсцезнаходження якого: 
83003, Україна, Донецька обл. м. Донецьк, вул.  Антiпова, б. 7-А, зменшився з 105 599 296 штук 
(26,3998 % до статутного капiталу Емiтента) голосуючих акцiй Емiтента до 104 199 296 штук 
(26,0498 % до статутного капiталу Емiтента) голосуючих акцiй Емiтента.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади   Гончаров Олександр Михайлович
Голова Правлiння  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  12.02.2014 
  (дата)



№30, 13 лютого 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРДОРБУД" 
(код ЄДРПОУ 36346930, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп

ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 10:00.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

ня звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків ревізійної комісії. 5. Затвердження річ
ного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Об
рання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень чле
нів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової
ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії. 14. Затвер
дження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ра
ди, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання
особи, що уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами  Нагля
дової ради. 15. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з чле
нами Ревізійної комісії, про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії То
вариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільноправових договорів
з членами  Ревізійної комісії. 16. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, пе
редбачених законом. 17.Визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прийняти
рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством
протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій ре
дакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Риндін Олександр Олександрович, тел. (056) 7890945. Реєстрація акціонерів,
їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведен
ня та за адресою проведення загальних зборів з 09:30 до 09:50. Для участі у зборах необ
хідно мати: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додат
ково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним за
конодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах 12.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління О.О. Риндін

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП" 

(код ЄДРПОУ 37194253, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 14:00. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

ня звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків ревізійної комісії. 5. Затвердження річ
ного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Об
рання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень чле
нів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової
ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії. 14. Затвер
дження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ра
ди, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання
особи, що уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами  Нагля
дової ради. 15. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з чле
нами Ревізійної комісії, про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії  То
вариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільноправових договорів
з членами  Ревізійної комісії. 16. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, пе
редбачених законом. 17. Визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прий
няти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товарис
твом протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у но
вій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Романюк  В`ячеслав Іванович, тел. (056) 7893296. Реєстрація акціонерів, їхніх
представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 13:30 до 13:50. Для участі у зборах необхідно ма
ти: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково до
віреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс
твом. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
11.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління В.І. Романюк

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 57872 50344
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 6 5
Грошові кошти та їх еквіваленти 6510 52
Нерозподілений прибуток 12 11
Власний капітал 51369 50344
Статутний капітал 28000 28000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 6503 0
Чистий прибуток 1 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 112000000 112000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 9

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 58426 50031
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 6512 52
Нерозподілений прибуток 16 11
Власний капітал 51919 50031
Статутний капітал 32000 32000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 6507 0
Чистий прибуток 5 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 128000000 128000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 9

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00447824
3. Місцезнаходження: 19700 Золотоноша вул. Галини Лисенко, буд. 18
4. Міжміський код, телефон та факс: (0473) 75-26-78 (0473) 75-26-78
5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://milkalliance.com.ua/entr_zolotonosha-info.php
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог гла-
ви 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
10.02.2014 року на засiданнi Наглядової Ради ПАТ «Золотонiський маслоробний 

комбiнат» (Протокол № 4) було прийнято рiшення про вiдкликання Голови Правлiння 
ПАТ  «Золотонiський маслоробний комбiнат» Кулiнiча Владислава Вiталiйовича (паспорт 
серiї НС № 439876, виданий Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 05.03.1998 
року), у зв’язку iз закiнченням сроку повноважень. Посадова особа часткою у статутному 
капiталi товариства не володiє. На посадi Голови Правлiння ПАТ «Золотонiський маслороб-
ний комбiнат» перебував з 18.04.2008 року. Особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

10.02.2014 року на засiданнi Наглядової Ради ПАТ «Золотонiський маслоробний 
комбiнат» (Протокол № 4) було прийнято рiшення про обрання Голови Правлiння 
ПАТ  «Золотонiський маслоробний комбiнат» Кулiнiча Владислава Вiталiйовича (паспорт 
серiї НС № 439876, виданий Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 05.03.1998 
року) термiном на 3 (три) роки. Посадова особа часткою у статутному капiталi товариства не 
володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призна-
чення перебував на посадi Голови Правлiння ПАТ «Золотонiський маслоробний комбiнат».

10.02.2014 року на засiданнi Наглядової Ради ПАТ «Золотонiський маслоробний комбiнат» 
(Протокол № 4) було прийнято рiшення про вiдкликання члена Правлiння ПАТ «Золотонiський 
маслоробний комбiнат» Фесун Олену Петрiвну (паспорт серiї НС № 670441, виданий 
Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 11.09.1999 року), у зв’язку iз закiнченням 
сроку повноважень. Посадова особа часткою у статутному капiталi товариства не володiє. На 
посадi члена Правлiння ПАТ «Золотонiський маслоробний комбiнат» перебувала з 25.08.2011 
року. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

10.02.2014 року на засiданнi Наглядової Ради ПАТ «Золотонiський маслоробний 
комбiнат» (Протокол № 4) було прийнято рiшення про обрання члена Правлiння 
ПАТ  «Золотонiський маслоробний комбiнат» Фесун Олену Петрiвну (паспорт серiї НС 
№  670441, виданий Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 11.09.1999 року) 
термiном на 3 (три) роки. Посадова особа часткою у статутному капiталi товариства не 
володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призна-
чення перебувала на посадi Головного бухгалтера ПАТ «Золотонiський маслоробний 
комбiнат», члена Правлiння ПАТ «Золотонiський маслоробний комбiнат».

10.02.2014 року на засiданнi Наглядової Ради ПАТ «Золотонiський маслоробний 
комбiнат» (Протокол № 4 ) було прийнято рiшення про вiдкликання члена Правлiння 
ПАТ  «Золотонiський маслоробний комбiнат» Строканя Анатолiя Михайловича (паспорт: серiї 
НС № 833957, виданий Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 01.11.1996 
року), у зв’язку iз закiнченням сроку повноважень. Посадова особа часткою у статутному 
капiталi товариства не володiє. На посадi члена Правлiння ПАТ «Золотонiський маслоробний 

комбiнат» перебував з 07.04.2009 року. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

10.02.2014 року на засiданнi Наглядової Ради ПАТ «Золотонiський маслоробний 
комбiнат» (Протокол № 4) було прийнято рiшення про обрання члена Правлiння 
ПАТ  «Золотонiський маслоробний комбiнат» Строканя Анатолiя Михайловича (паспорт: серiї 
НС № 833957, виданий Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 01.11.1996 
року) термiном на 3 (три) роки. Посадова особа часткою у статутному капiталi товариства не 
володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призна-
чення перебував на посадi Головного iнженера ПАТ «Золотонiський маслоробний комбiнат», 
члена Правлiння ПАТ «Золотонiський маслоробний комбiнат».

10.02.2014 року на засiданнi Наглядової Ради ПАТ «Золотонiський маслоробний комбiнат» 
(Протокол № 4) було прийнято рiшення про вiдкликання члена Правлiння ПАТ  «Золотонiський 
маслоробний комбiнат» Гонза Тетяну Василiвну (паспорт: серiї НС № 201925, виданий 
Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 06.12.1996 року), у зв’язку iз закiнченням 
сроку повноважень. Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi товариства в 
розмiрi 1 (одна) акцiя, що становить 0,0027% загального розмiру статутного капiталу. На 
посадi члена Правлiння ПАТ «Золотонiський маслоробний комбiнат» перебувала з 
18.04.2008  року. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

10.02.2014 року на засiданнi Наглядової Ради ПАТ «Золотонiський маслоробний 
комбiнат» (Протокол № 4) було прийнято рiшення про обрання члена Правлiння 
ПАТ  «Золотонiський маслоробний комбiнат» Гонзу Тетяну Василiвну (паспорт: серiї НС 
№  201925, виданий Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 06.12.1996 року) 
термiном на 3 (три) роки. Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi товариства 
в розмiрi 1 (одна) акцiя, що становить 0,0027% загального розмiру статутного капiталу. 
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення пере-
бувала на посадi Начальника виробництва ПАТ «Золотонiський маслоробний комбiнат», чле-
на Правлiння ПАТ «Золотонiський маслоробний комбiнат».

10.02.2014 року на засiданнi Наглядової Ради ПАТ «Золотонiський маслоробний 
комбiнат» (Протокол № 4) було прийнято рiшення про вiдкликання члена Правлiння 
ПАТ  «Золотонiський маслоробний комбiнат» Касьяна Володимира Миколайовича (паспорт 
серiї НС № 344280, виданий Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 
30.09.1997  року), у зв’язку iз закiнченням сроку повноважень. Посадова особа володiє част-
кою у статутному капiталi товариства в розмiрi 1 (одна) акцiя, що становить 0,0027% загаль-
ного розмiру статутного капiталу. На посадi члена Правлiння ПАТ «Золотонiський маслороб-
ний комбiнат» перебував з 25.08.2011 року. Особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

10.02.2014 року на засiданнi Наглядової Ради ПАТ «Золотонiський маслоробний 
комбiнат» (Протокол № 4) було прийнято рiшення про обрання члена Правлiння 
ПАТ  «Золотонiський маслоробний комбiнат» Касьяна Володимира Миколайовича (паспорт 
серiї НС № 344280, виданий Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 30.09.1997 
року), термiном на 3 (три) роки. Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi това-
риства в розмiрi 1 (одна) акцiя, що становить 0,0027% загального розмiру статутного 
капiталу. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призна-
чення перебував на посадi Заступника директора з постачання сировини ПАТ «Золотонiський 
маслоробний комбiнат», члена Правлiння ПАТ «Золотонiський маслоробний комбiнат».

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2.

Голова Правлiння Кулiнiч Владислав Вiталiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 
(дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1», місцезнаходження: 36009, Полтавська обл., м.
Полтава, вул.Зіньківська, 19, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 07 квітня 2014 року о 14-00 в адмінприміщенні товариства за адресою: 36009, 
Полтавська обл., м.Полтава, вул.Зіньківська, 19, І-поверх, кімн. №102.

Реєстрація проводиться з 13-30 до 13-50 год. 07 квітня 2014 року за місцем проведення 
зборів. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та регламенту.
3. Звіти: Правління, наглядової ради і ревізійної комісї про підсумки фінансово – госпо-

дарської діяльності товариства за 2013р. Затвердження річної фінансової звітності та поряд-
ку розподілу прибутку (покриття збитку).

4. Перевибори членів виконавчого і контролюючих органів.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень виконавчому 

органу на їх виконання.
6. Про викуп акціонерним товариством власних акцій

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2013р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів 2 291,0 2 241,0

Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 721,0 1 766,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 11,0 -
Сумарна дебіторська заборгованість 532,0 440,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 27,0 35,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1,0 1,0
Власний капітал 2 168,0 2 181,0
Статутний капітал 754,0 754,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 123,0 60,0
Чистий прибуток (збиток) 1,0 1,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 014 908 3 014 908
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

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можливо за адре-
сою: 

36009, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Зіньківська, 19, у головного бухгалтера товари-
ства в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 
01.04.2014  року.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 586-43-94
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НКЦПФР повідомляє показники, що характеризують 
діяльність венчурних ІСІ

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку) відзначає позитивну динаміку вартості активів венчурних 
інститутів спільного інвестування (ІСІ). Станом на 1 жовтня 2013 
року Комісія отримала звіти від 1068 венчурних ІСІ, вартість акти-
вів яких становила 164,25 млрд грн. Порівняно з даними 2012 
року цей показник збільшився на 9%.

«Це свідчить про стабільність зацікавленості інвесторів, попри 
існуючі ризики інвестиційної діяльності венчурних інвестиційних 
фондів», — зазначила Оксана Симоненко, директор департамен-
ту спільного інвестування та регулювання діяльності інституцій-
них інвесторів НКЦПФР.

Відповідно до наданої компаніями з управління активами ін-
формації, у 2012 році діяльність провадили 1039 венчурних ІСІ, 
вартість їх активів становила 148,725 млрд грн.

Зазначимо, що у структурі ІСІ венчурні фонди залишаються 
найбільш популярними, на них припадає понад 90 % від загальної 
вартості активів ІСІ.

Фондовые индексы Украины  
во вторник примкнули к мировому ралли на 

выступлении нового главы ФРС США
Рынок акций Украины завершил торги во вторник ростом, по-

ложительно реагируя вместе с основными мировыми фондовыми 
площадками на дебютное выступление нового главы Федрезерва 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРМЕДІАІНВЕСТ"

(код ЄДРПОУ 36346918, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 16:00.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу.  3. Затверджен

ня звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків ревізійної комісії. 5. Затвердження річ
ного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Об
рання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень чле
нів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової
ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії. 14. Затвер
дження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ра
ди, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання
особи, що уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами  Нагля
дової ради. 15. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з чле
нами Ревізійної комісії, про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії  То
вариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільноправових договорів
з членами  Ревізійної комісії. 16. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, пе
редбачених законом. 17. Визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прий
няти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товарис
твом протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у но
вій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Риндін Олександр Олександрович, тел. (056) 7882249. Реєстрація акціонерів,
їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведен
ня та за адресою проведення загальних зборів з 15:30 до 15:50. Для участі у зборах необ
хідно мати: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додат
ково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним за
конодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах 11.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління О.О. Риндін

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 52361 50058
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3 3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 7029 48
Нерозподілений прибуток 11 10
Власний капітал 52358 50058
Статутний капітал 28000 28000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 3 0
Чистий прибуток 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 112000000 112000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ"

(код ЄДРПОУ 33719147, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р.  Початок зборів о 16:00. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу. 3. Затверджен

ня звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків Ревізора. 5. Затвердження річного зві
ту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту ви
конавчого органу, звіту Ревізора. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Обрання Членів ви
конавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової
ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової ради. 12. Зміна
складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 14. Затверджен
ня умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ради, про
встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що
уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами  Наглядової ради.
15. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Реві
зійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії
(Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільноправо
вих договорів з членами  Ревізійної комісії (Ревізором). 16. Розподіл прибутку товариства з
урахуванням вимог, передбачених законом. 17. Визначення основних напрямів діяльності
на 2014 рік. 18. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятись товариством протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. Затвер
дження статуту у новій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Лейбиченко Ольга Анатоліївна, тел. (056) 7895098. Реєстрація акціонерів, їх
ніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведен
ня та за адресою проведення загальних зборів з 15:30 до 15:50. Для участі у зборах необ
хідно мати: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додат
ково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним за
конодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах 12.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління О.А. Лейбиченко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС"

(далі по тексту  Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул.
Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товарис
тва" повідомляє, що "20" березня 2014 року о 12:00 год., за адресою: 49000, м. Дніп
ропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304, відбудуться чергові Загальні збори акціоне
рів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за
місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства  14.03.2014 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Това

риства.
2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 
3 питання: Звіт директора про результати фінансовогосподарської діяльності То

вариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. 
4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 
5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік. 
6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевір

ки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік. 
7 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 
8 питання: Затвердження річного балансу за 2013 рік та про розподіл прибутку

(покриття збитків) ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "МОНЕТА" НЕДИВЕРСИФІКО
ВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ПрАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС". 

9 питання: Затвердження річного балансу за 2013 рік та про розподіл прибутку
(покриття збитків) ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕД
ЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС  ПРОСПЕКТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИ
ПУ ПрАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС". 

10 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік. 
11 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
12 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
13 питання: Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуть

ся з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на
підписання цивільноправових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 

14 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства. 
15 питання: Обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. 
16 питання: Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться

з членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважу
ється на підписання цивільноправових договорів з членом Ревізійної комісії (Ревізо
ром) Товариства. 

17 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То
вариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Виз
начення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. 

18 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту
Товариства в новій редакції. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР
НОГО ТОВАРИСТВА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС"

за 2013 рік (тис. грн.).

В період до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а
також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайоми
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на голо
сування, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до
18.00 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідаль
на особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами  Філіпська
І.В.

Директор Товариства  Філіпська І. В.

Найменування показника

період

звітний 
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 51 163 51 049
Основні засоби 4 534 4 702
Довгострокові фінансові інвестиції 252
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 471 571
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 73
Нерозподілений прибуток 4
Власний капітал 50 041 50 040
Статутний капітал 50 000 50 000
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 1 119 1 010
Чистий прибуток (збиток) 6 2
Середньорічна кількість акцій (шт) 100 000 100 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом року

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду 16 13

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 62362 50007
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 1
Довгострокові фінансові інвестиції 3901 26130
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 84 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 6334 109
Нерозподілений прибуток 349 348
Власний капітал 50228 50007
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 12134 0
Чистий прибуток (збиток) 1 4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30000000 30000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду
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США Джанет Йеллен: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился 
на 1,15% — до 905,49 пункта, индекс ПФТС — на 1,73%, до 
315,63  пункта.

Объем торгов на УБ составил 15,9 млн грн, ПФТС — 
340,9  млн  грн.

В индексе УБ в авангарде роста во вторник были акции 
«Укрнафты» (+10,82%), «Мотор Сичи» (+2,79%) и «Азовстали» 
(+1,17%).

В то же время, больше всех снизились котировки акций 
Укрсоцбанка (-2,8%), Авдеевского коксохимзавода (-0,62%) и 
«Донбассэнерго» (-0,38%).

Среди индексных акций ПФТС больше всех подорожали акции 
«Укрнафты» (+8,96%), «Азовстали» (+2,81%) и «Мотор Сичи» 
(-1,95%).

«Худшими» в индексе были бумаги Стахановского ВСЗ 
(-10,33%), Харцызского трубного завода (-3,94%) и Алчевского 
меткомбината (-2,18%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник 
снизился еще на 1,91% — до 441,6 пункта, при объеме торгов 
более 10,66 млн злотых (29,7 млн грн).

Больше всех в индексе подешевели бумаги KSG Agro (-8,05%), 
агрохолдинга ИМК (-3,49%) и «Агротона» (-3,37%).

Подорожали по итогам дня только акции «Садовая Груп» 
(+0,65%).

Фондовые индексы Украины в среду утром 
изменяются разнонаправленно

Украинские биржевые индексы в начале торгов в среду изме-
няются разнонаправленно: индекс «Украинской биржи» (УБ), 
продолжая вместе с миром отыгрывать заявления нового главы 
ФРС США, к 11:00 кв повысился на 0,77% — до 912,48 пункта, 
индекс ПФТС из-за низкой активности на бирже просел на 
0,13%  — до 315,24 пункта.

Тройку лидеров роста в индексе УБ утром составили акции 
«Укрнафты» (+4,11%), «Центрэнерго» (+2,13%) и «Донбассэнерго» 
(+1,56%).

Дешевели только акции Укрсоцбанка (-1,18%), Авдеевского 
коксохимзавода (-0,98%) и Алчевского меткомбината (-0,28%).

В индексе ПФТС сделки прошли только с бумагами Крюковского 
ВСЗ (-2,1%) и «Мотор Сичи» (+0,05%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» управляющий 
партнер инвесткомпании «Капитал Таймс» Эрик Найман, 
неоднозначный посыл главы ФРС Джанет Йеллен в отношении 
программы QE3 (в случае необходимости программа будет про-
должена) рынки расценили позитивно. Участники торгов, в част-
ности, допускают, что поток долларов в мировую экономику в 
ближайшие месяцы вряд ли иссякнет.

«Доступная ликвидность от ФРС по-прежнему греет спеку-
лянтов. Если они еще поверят, что такая политика продлится 
еще хотя бы год, то вновь ринутся покупать подешевевшие 
рискованные активы развивающихся стран», — считает 
эксперт.

По мнению аналитика инвесткомпании «Альтана Капитал» 
Андрея Глущенко, игроки не слишком расстроились из-за нео-
днозначной риторики в отношении QE, так как более значимым 
для них является намерение регулятора продолжить политику 
низких процентных ставок. 

Глава ФРС, в частности, дала понять, что повышение базовых 
процентных ставок не предвидится, несмотря на близость уровня 
безработицы в США к ранее установленному целевому порогу в 
6,5%, отметил А.Глущенко.

Йеллен намерена сокращать QE «сдержанными» 
темпами, считает восстановление рынка труда 

недостаточным
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет 

Йеллен, вступившая в должность 1 февраля 2014 года, пообеща-
ла придерживаться политики своего предшественника на этом 
посту Бена Бернанке, отметив необходимость сделать больше 
для восстановления американского рынка труда, сообщает агент-
ство Bloomberg.

«Безработица в США упала примерно на 1 процентный пункт с 
середины прошлого года и на 1-1,5 процентного пункта с начала 
нынешнего раунда программы выкупа активов, — заявила она, 
выступая в Палате представителей США. — Тем не менее, восста-
новление рынка труда далеко от завершения. Безработица по-
прежнему выше уровней, согласующихся с понятием о макси-
мально устойчивой занятости».

По словам Дж.Йеллен, ФРС, вероятно, продолжит сокращать 
объем программы количественного смягчения (QE) сдержанными 
темпами на ближайших заседаниях.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) приступил 
к сворачиванию QE в декабре 2013 года, сократив ежемесячные 
объемы выкупа облигаций на $10 млрд — до $75 млрд. По итогам 
январского заседания было принято решение о сокращении 
объема QE еще на $10 млрд в месяц — до $65 млрд.

«Если поступающие статданные будут подтверждать ожидания 
продолжающегося улучшения условий на рынке труда и возврата 
инфляции к долгосрочному целевому уровню, FOMC, вероятно, 
будет сокращать объемы выкупа облигаций сдержанными темпа-
ми на следующих заседаниях», — заявила Дж.Йеллен.

Она отметила, что решения в отношении темпов сокращения 
объемов количественного смягчения будут приниматься FOMC в 
зависимости от оценки ситуации на рынке труда и инфляции.

По ее словам, базовая процентная ставка, вероятно, будет со-
храняться на текущем уровне (0-0,25%) в течение долгого време-
ни после того, как безработица в США опустится ниже 6,5%, осо-
бенно, если инфляция будет оставаться ниже целевого показателя 
в 2%.

«Количество людей, остающихся без работы более шести ме-
сяцев, по-прежнему составляет значительную часть безработных, 
и число людей, имеющих временную работу, но желающих иметь 
постоянную, является очень высоким. В связи с этим важно су-
дить о ситуации на рынке труда не только по показателю 
безработицы», — отметила Дж.Йеллен.

Безработица в США в январе 2014 года снизилась до 6,6% — 
минимального уровня с октября 2008 года, по сравнению с 6,7% 
месяцем ранее. Число рабочих мест в американской экономике в 
прошлом месяце выросло на 113 тыс.

«Мои коллеги по FOMC и я ожидаем, что экономическая актив-
ность и занятость в США продолжат расти умеренными темпами 
в этом и следующем году, а безработица продолжит опускаться, 
в то время как инфляция будет двигаться к 2% в следующие 
годы», — заявила Дж.Йеллен.

По ее словам, руководство ФРС внимательно отслеживает си-
туацию на мировых финансовых рынках, волатильность которых 
в последнее время выросла.

«По нашему мнению, на данной стадии эти события не пред-
ставляют существенного риска для перспектив экономики США»,   
— сказала она.

Дж.Йеллен поблагодарила своего предшественника на посту 
председателя ФРС — Б.Бернанке.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРМЕДІАІНВЕСТ"

(код ЄДРПОУ 36346918, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп
ропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про прове
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17.03.2014 року за адресою: 49051, Дніп
ропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди
нок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведен
ня загальних зборів  28.01.2014 р. Початок зборів о 16:00.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту виконавчого органу.  3. Затверджен

ня звіту наглядової ради. 4. Затвердження висновків ревізійної комісії. 5. Затвердження річ
ного звіту товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії. 7. Зміна складу виконавчого органу. 8. Об
рання Членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень чле
нів наглядової ради. 10. Обрання складу Наглядової ради. 11. Обрання Членів Наглядової
ради. 12. Зміна складу Ревізійної комісії. 13. Обрання Членів Ревізійної комісії. 14. Затвер
дження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ра
ди, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання
особи, що уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами  Нагля
дової ради. 15. Затвердження умов цивільноправових договорів, що укладатимуться з чле
нами Ревізійної комісії, про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії  То
вариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільноправових договорів
з членами  Ревізійної комісії. 16. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, пе
редбачених законом. 17. Визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік. 18. Прий
няти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товарис
твом протягом року. 19. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у но
вій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала за
сідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами  Голова
Правління  Риндін Олександр Олександрович, тел. (056) 7882249. Реєстрація акціонерів,
їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведен
ня та за адресою проведення загальних зборів з 15:30 до 15:50. Для участі у зборах необ
хідно мати: акціонерам  документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додат
ково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним за
конодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах 11.03.2014 року.

З повагою, Голова Правління О.О. Риндін

Найменування показника
звітний
період

(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 52361 50058
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3 3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 7029 48
Нерозподілений прибуток 11 10
Власний капітал 52358 50058
Статутний капітал 28000 28000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 3 0
Чистий прибуток 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 112000000 112000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 9
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Действия Б.Бернанке «помогли сделать нашу экономику и фи-
нансовую систему более сильными», сказала она, отметив, что 
будет продолжать его стратегию.

«Я ожидаю, что преемственность подхода FOMC к монетарной 
политике будет сохранена», — заявила Дж.Йеллен.

Отвечая на вопросы законодателей, Дж.Йеллен заявила, что 
ФРС следует заранее установленному курсу в сворачивании QE, и 
темпы реализации exit strategy зависят от экономических усло-
вий.

Комментируя последствия сокращения объемов стимулирова-
ния для emerging markets, она отметила, что необходимость сво-
рачивания программы выкупа облигаций очевидна с учетом улуч-
шения ситуации в экономике США.

«Мы четко обозначили, что сократим или свернем программу 
выкупа активов, когда экономика начнет улучшаться, и мы 
намерены нормализовать нашу политику» в будущем, заявила 
она.

Фондовые индексы США растут во вторник на комментариях 
Дж.Йеллен, гособлигации США дешевеют.

Dow Jones Industrial Average поднялся в ходе торгов на 0,6%, 
Standard & Poor's 500 — на 0,4%, Nasdaq Composite — на 0,4%. 
Доходность десятилетних US Treasuries выросла на 4 базисных 
пункта — до 2,71% годовых.

Курс доллара США к евро на торгах во вторник опустился до 
$1,3673 против $1,3646 накануне.

Следующее заседание FOMC пройдет 18-19 марта.

Палата представителей одобрила повышение лимита 
госдолга США до марта 2015 года

Палата представителей Конгресса США одобрила законопро-
ект о повышении лимита госдолга США до марта 2015 года, по-
сле того как республиканцы, вопреки сложившейся практике, 
отказались от увязки этого решения с другими бюджетными ме-
рами.

«За» проголосовал 221 депутат, «против» — 201, так как мно-
гие республиканцы, требуя новых мер по снижению госрасходов, 
все-таки не стали голосовать так же, как их партийное руковод-
ство. 

Теперь законопроект рассмотрит Сенат, контролируемый де-
мократами. Однако республиканцы теоретически еще могут ис-
пользовать процедурные вопросы, чтобы затянуть принятие за-
конопроекта верхней палатой.

Белый дом все последние годы требовал от республиканцев 
принимать решения о повышении предельного уровня госдолга 
без их увязки с какими-либо уступками со стороны администра-
ции в части сокращения госрасходов. 

По мнению The Wall Street Journal, в преддверии выборов в 
Конгресс спикер нижней палаты республиканец Джон Бейнер хо-
тел бы сфокусировать общественное внимание на центральной 
для республиканцев теме — на реформе здравоохранения.

Республиканцы не хотят давать избирателям повода для на-
падок на партию в преддверии выборов, в результате которых 
партия может получить контроль над обеими палатами Конгресса, 
пишет газета.

Согласно опросам общественного мнения, большинство 
американцев возлагает именно на республиканцев вину за 
октябрьскую приостановку деятельности федерального прави-
тельства. 

В октябре лимит госдолга после длительного противостояния 
республиканцев и демократов был повышен только до 7 февра-
ля. Сейчас федеральное правительство поддерживает нормаль-

ное функционирование финансовой системы страны за счет 
временных технических мер. К 27 февраля все возможности фи-
нансирования госрасходов будут, однако, исчерпаны.

Дефицит бюджета США в этом году, согласно прогнозам, до-
лжен стать минимальным с 2007 года и составить около 3% ВВП, 
пишет агентство Bloomberg.

До последнего момента в качестве условия повышения лимита 
госдолга лидеры Республиканской партии в Конгрессе США 
выдвигали отмену сокращения выплат ветеранам боевых дей-
ствий. Однако соответствующий законопроект в итоге был одоб-
рен отдельно, без увязки с лимитом госдолга. 

Решение о сокращении выплат ветеранам было принято в рам-
ках сделки по бюджету в прошлом году с целью уменьшения 
бюджетных расходов более чем на $6 млрд в течение 10 лет. 
Среди обеих партий есть много сторонников отмены этой меры 
из-за ее крайней непопулярности среди американцев.

Доллар слабо дорожает к евро,  
долларовый индекс держится у минимума  

за месяц
Доллар США в среду слабо дорожает в паре с евро и в целом 

стабилен или продолжает снижение по отношению к ряду других 
валют в ожидании данных о розничных продажах в США, при 
этом долларовый индекс Bloomberg колеблется у минимума за 
месяц. 

Как сообщает Bloomberg, инвесторы рынка Forex приняли к 
сведению мнение нового председателя Федеральной резервной 
системы (ФРС) Джанет Йеллен о восстановлении американской 
экономики в целом, однако их оптимизм сдерживает ее фраза о 
том, что восстановление рынка труда страны «еще очень далеко 
от завершения». 

Евро на 8:30 МСК стоил $1,3628 по сравнению с $1,3638 по 
итогам предыдущей сессии.

Доллар подешевел к иене до 102,56 иены со 102,63 иены. Евро 
в паре с японской нацвалютой торгуется на уровне 139,76 иены 
против 139,97 иены.

Дж.Йеллен, вступившая в должность главы ФРС 1 февраля 
2014 года, в своем первом выступлении на новому посту во втор-
ник пообещала конгрессменам придерживаться политики своего 
предшественника Бена Бернанке. Она говорила о необходимости 
сделать больше для восстановления американского рынка труда 
и о намерении продолжить сокращение программы количествен-
ного смягчения (QE) сдержанными темпами на ближайших засе-
даниях.

«Денежно-кредитная политика в США останется крайне мяг-
кой еще надолго, даже если Федрезерв продолжит сокращение 
стимулов темпами по $10 млрд за заседание, как того ожидает 
рынок, — отметил директор Rochford Capital Дерек Мамфорд. — 
В ближайшее время доллар может слабеть по отношению к дру-
гим ведущим валютам».

Предполагается, что объем розничных продаж в США не изме-
нился в январе после декабрьского повышения на 0,2%, при этом 
продажи без учета автомобилей, вероятно, выросли на 0,1%. 
Министерство торговли США обнародует эти данные в 17:30 МСК 
в четверг.

Доллары Австралии и Новой Зеландии дорожают на 
сильных данных о внешней торговле Китая, темпы роста 
экспорта и импорта которого ускорились в январе до более 
чем 10%, существенно превысив ожидания рынка. В среду в 
целом ожидается рост сырьевых валют благодаря этим 
данным.
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Brent подорожала до $109,12 за баррель на 
ожиданиях снижения запасов дистиллятов в США
Нефть дорожает в ходе торгов в среду в ожидании публикации 

официальных данных о запасах энергоносителей в США, сооб-
щает агентство Bloomberg.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже 
ICE Futures к 14:06 МСК увеличились в цене на $0,44 (0,4%) — до 
$109,12 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-
йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,66 (0,66%) по 
сравнению с уровнем 11 февраля — до $100,6 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные 
во вторник, показали, что запасы дистиллятов в США сократи-
лись за прошедшую неделю на 1,45 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует данные о запасах в среду в 19:30 
МСК. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, 
официальный отчет укажет на снижение запасов дистиллятов в 
стране на 2,13 млн баррелей.

«Зима в США получается холодной, особенно на северо-
востоке страны, и поэтому спрос на печное топливо вырос,  — 
отметил аналитик Landesbank Baden-Wuerttemberg  
Франк Клумп.  — Есть вероятность, что котировки нефти бу-
дут двигаться в боковике, пока погода в США не нормализу-
ется».

Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,13 млн 
баррелей, бензина — уменьшились на 479 тыс. баррелей, показа-
ли данные API.

Аналитики в среднем прогнозируют рост запасов нефти на 
уровне 2,6 млн баррелей и сокращения запасов бензина на 479 
тыс. баррелей.

Тем временем Китай импортировал рекордный объем нефти в 
январе — 28,15 млн тонн, или 6,66 млн баррелей в сутки, на 12% 
больше, чем в январе 2013 года.

При подготовке раздела «Новости» использованы материалы 
веб-сайта НКЦБФР, ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ 16
2. ПАТ АГРОБУДТЕХЦЕНТР 9
3. ПрАТ АГРОФІРМА "ІРЖАВЕЦЬКА" 14
4. ПАТ АГРОФІРМА "РОСІЯ" 8
5. ПрАТ АЗІАТСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ ТЕРМІНАЛ 11
6. ПрАТ АЛЕКС-ЮГ 9
7. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКЕ СПЕЦПІДПРИЄМСТВО ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "АГРОСПЕЦПОСТАЧ" СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА
5

8. ПрАТ БРОКІНВЕСТ-ЛАЕРТ 16
9. ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ "МОЛІС" 12
10. ПрАТ ВІННИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕВАТОРПОСТАЧ" 13
11. ПрАТ ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 5
12. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 17
13. ПАТ ЕКОТЕХНОЛОГІЇ 17
14. ПрАТ ЗАПОРІЖБУДМАШ 14
15. ПАТ ЗНВКІФ СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ 10
16. ПАТ ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБIНАТ 19
17. ПАТ КБ ПРОМЕКОНОМБАНК 4
18. ПАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "РОШЕН" 8
19. ПАТ КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВIЮ 12
20. ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ГРУП" 11
21. ПАТ КОМСОМОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 15347 9
22. ПрАТ КОНСТАР 5
23. ПАТ КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА 7
24. ПрАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" 15
25. ПАТ МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ 20
26. ПрАТ МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 14
27. ПрАТ МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС 16
28. ТОВ П’ЯТА МИЛЯ 7
29. ПрАТ ПАНСІОНАТ "ПРИБЕРЕЖНИЙ" 7
30. АТ ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД 11
31. ПАТ ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС 15
32. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1 19
33. ПАТ ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП 18
34. ПрАТ ПРЕСТИЖ ГРУП 6
35. ПАТ ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 6
36. ПАТ РАВА-РУСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 5
37. ПАТ СОКАЛЬСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 13
38. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІСОН-ГАРАНТ" 18
39. ТОВ ТЕРЕРА 10
40. ПрАТ ТОРГКОНТРАКТ 12
41. ПАТ УКРДОРБУД 18
42. ПАТ УКРМЕДІАІНВЕСТ 20
43. ПрАТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ 10
44. ТОВ ФАКТОРИНГ ФІНАНС 8
45. ПУАТ ФІДОБАНК 9
46. ПАТ ФІНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ 17
47. ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ" 5
48. ТОВ ФІНКОРТРЕЙД 13
49. ПрАТ ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-10573 13
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №19205-9005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційно-видавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 586-43-97,
e- ma il: Kolomiets@vi do mos ti-ssmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e- ma il: 
emi tent@vi do mos ti-ssmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 586-43-94

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7-й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125427
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ДВ «Преса України» ДУС
Ад ре са: м. Ки їв,
пр. Перемоги, 50

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
12.02.2014 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 586-43-94

Державне підприємство "Інформаційно-видавничий центр 
"Відомості Національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку"

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 105,50 грн 
На рік — 1266,00 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
90,00 грн
Ціна на рік: 
1080,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 499-19-16
 (067) 900-69-48

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                          

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                        

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
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   34602064 

320995
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Поточний рахунок 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   34602064 26000301018983
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