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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

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

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ 1

На продаж виставлені цінні папери, які підлягають реалізації в рамках 
проведення процедури банкрутства у відповідності до Постанови госпо-
дарського суду Дніпропетровської області від 17.07.2014 р. №904/4393/14. 
Замовником проведення аукціону є Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «АГРОКОСМ» (49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпропе-
тровськ, вулиця Героїв Сталінграду, будинок 122 код ЄДРПОУ 24229322) 
в особі ліквідатора Кушнір Тетяни Іванівни.

№ 
лоту

Назва цінно-
го паперу

Найменування 
емітента ЦП

Код за 
ЄДРПОУ 

емітента ЦП

Номі-
нал, 
грн.

Код ISIN К-ть 
лотів

Кількість у 
лоті

Початкова 
ціна однієї 
акції, грн.

Початкова ціна 
лоту (пакету 
акцій), грн.

Сума 
гарантійного 
внеску, грн

1 Акції іменні 
прості

ПАТ «УКРДОРБУД» 36346930 0,25 UA4000055180 1 2 777 485 9,92 27 552 651,20 2 755 265,12

2 Акції іменні 
прості

ПАТ «НАФТОГАЗО-
ПЕРЕРОБНИЙ 

ЗАВОД «ДНІПРО»

27005989 1,00 UA4000064752 1 57 251 16,10 921 741,10 92 174,11

Крок торгів — 0,10 грн
Для участі в спеціалізованому аукціоні допускаються особи, які викона-

ли наступні умови: 
• подали до 9-30 години дня проведення аукціону заявку на купівлю 

цінних паперів за встановленою формою (розміщена на сайті http://www.
pse.com.ua/bd_spec_auk.php). Заявка повинна бути підписана уповнова-
женим представником та завірена печаткою учасника торгів.

• гарантійний внесок яких зараховано на розрахунковий рахунок ПФБ в 
обслуговуючому банку, на пізніше 9-30 години дня проведення аукціону 
(якщо інше не передбачено бюлетенем); 

• акредитували уповноважених представників для участі у торгах у від-
повідності до Правил ПФБ; 

• підписали реєстраційну картку учасників торгів. 
Для участі в спеціалізованому аукціоні особа, яка бажає прийняти 

участь в торгах, сплачує  гарантійний внесок в розмірі якого становить 
10% від початкової вартості лоту (якщо інше не передбачено бюлетенем) 
за наступними реквізитами: отримувач: ПрАТ «Придніпровська фондова 
біржа», ЄДРПОУ 25535920, п/р 26508050000287 в обслуговуючому банку 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, призначення платежу: «Сплата га-
рантійного внеску для участі у спеціалізованому аукціоні від «__» 
___________ 2015 рік., Лот № ______. Без ПДВ.

Спеціалізований аукціон проводиться відповідно до порядку ведення 
торгів «з голосу», визначеному ст.20 Правил Придніпровської фондової 

біржі та за умови, якщо на ньому присутні не менше двох учасників, які 
виконали всі умови участі в аукціоні. Переможцем аукціону за кожним ло-
том є учасник, який запропонував найвищу ціну лоту. 

Учасник спеціалізованого аукціону, який стає переможцем торгів за від-
повідним лотом, повинен протягом трьох банківських днів сплатити повну 
вартість придбаних цінних паперів (за вирахуванням гарантійного внеску) 
на поточний рахунок біржі в обслуговуючому банку за наступними реквізи-
тами: №26508050000287 в обслуговуючому банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО 305299, отримувач: ПрАТ «Придніпровська фондова біржа»,  
ЄДРПОУ 25535920, призначення платежу: «Оплата за акції прості іменні по 
біржовому контракту № _______ від «__» ___________ 2015 рік. Без ПДВ.

Право власності на цінні папери, які продані на аукціоні, переходить до 
переможця аукціону на підставі відомості сквитованих розпоряджень, на-
даних біржею до Центрального депозитарію, не пізніше трьох банківських 
днів з дати укладання біржових контрактів та за умови повного розрахунку 
відповідно до умов укладених біржових контрактів. 

Покупець сплачує додатково біржовий збір за реєстрацію біржового 
контракту згідно затверджених тарифів, який залежить від суми угоди та 
здійснюється на розрахунковий рахунок ПФБ № 26505050001182  в 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 25535920. Тарифи опри-
люднені на сайті: рse.com.ua

Т.в.о. генерального директора
ПрАТ «Придніпровська фондова біржа»  Зелінська Л.М.

ПРиДНіПРОвСьКА фОНДОвА біРжА
інформація про проведення спеціалізованого аукціону

Біржовий бюлетень торгів з продажу цінних паперів в рамках проведення процедури банкрутства

Дата торгів: 05 березня 2015 р.
Час торгів: 13:00

Організатор аукціону:
Придніпровська фондова біржа

Адреса: 49027, м. Дніпропетровськ
вул. Дзержинського, буд.33-В

тел. (0562) 361-360 тел./факс (0562) 361-351

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПАТ «УКРТеЛеКОМ» повідомляє, що відсоткову ставку за об-
лігаціями товариства серій «S», «T» на п’ятий-восьмий відсоткові періоди 
встановлено у розмірі 21% річних.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ПУбЛічНе АКЦіОНеРНе ТОвАРиСТвО 
«УКРТеЛеКОМ»

ПОвіДОМЛеННЯ
про виникнення особливої інформації 

Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство 
 «Укртелеком»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента :  21560766
Місцезнаходження емітента:  01601, м. Київ,
 бульв. Т. Шевченка, 18
Міжміський код, телефон та 
факс емітента:  (044) 246-58-76, (044) 246-43-78
електронна поштова адреса 
емітента:  ovelichko@ukrtelecom.ua
веб-сайт емітента:  http://www.ukrtelecom.ua/about/zvitnist
вид особливої інформації:  Інформація про факти лістингу/
 делістингу цінних паперів 
 на фондовій біржі

Текст повідомлення: 
Листом від 02.02.2015р. № 0069 ПАТ «Фондова біржа ПФТС» повідо-

мило щодо вчинення наступних дій з цінними паперами ПАТ «Укртеле-
ком»:

02.02.2015р. ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення 
(№150202/00001 від 02.02.2015р.) про переведення облігацій ПАТ «Укрте-
леком» (100% випуску) з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу 
до списку позалістингових паперів Біржового Списку. Підставою є неви-
конання п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС», а саме не відповід-
ність цінних паперів умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 
2-го рівня лістингу. Рішення набуває чинності з 03.02.2015р.

Облігації іменні, відсоткові, незабезпечені (звичайні), серії Q (ISIN UA 
4000139620). Кожна облігація номінальною вартістю — 50 000 грн. Форма 
існування — бездокументарна. Випуск облігацій зареєстровано 
04.05.2012р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
у кількості 4 000 шт., загальною номінальною вартістю — 200 000 000 грн. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Q — № 44/2/12. Права 
власників облігацій згідно з проспектом емісії облігацій ПАТ «Укртеле-
ком».

Продовжують знаходитись у лістингу ПАТ «Фондова біржа ПФТС» на-
ступні цінні папери:

Акції прості, іменні (ISIN UA4000137244). Кожна акція номінальною 
вартістю — 0,25 грн. Форма існування — бездокументарна. Випуск акцій 
зареєстровано 22.12.2000р. Державною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку у кількості 18 726 248 000 шт., загальною номінальною вар-
тістю — 4 681 562 000,00 грн. Права власників акцій згідно зі Статутом 
ПАТ «Укртелеком».

Облігації іменні, відсоткові, незабезпечені (звичайні), серії U (ISIN 
UA4000179410). Кожна облігація номінальною вартістю — 50 000,00 грн. 
Форма існування — бездокументарна. Випуск облігацій зареєстровано 
03.02.2014р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
у кількості — 6 000 шт., загальною номінальною вартістю — 
300 000 000,00 грн., Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії U — 
№ 17/2/2014.

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

Директор ПАТ «Укртелеком»  Ю.П. Курмаз
03.02.2015р.

ПУбЛічНе АКЦіОНеРНе ТОвАРиСТвО 
«бАНК фОРвАРД» 

ПОвіДОМЛеННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Банк Форвард» 
2. Код за ЄДРПОУ: 34186061
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 105
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон: +38 (044) 390-84-51; 

факс: +38 (044) 390-88-11
5. Електронна поштова адреса: av-tantsyura@forward-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.forward-bank.com/about/
disclosure/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог пункту 1 глави 1 розді-

лу ІІІ відповідно до Положення НКЦПФР Про розкриття інформації емітен-
та цінних паперів № 2180/24712 від 24 грудня 2013 р.: факти лістингу/деліс-
тингу цінних паперів на фондовій біржі.

іі. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Котирувальної комiсiї № 1490 вiд 30.01.2015, 

облiгацiї iменнi вiдсотковi, серiї D, ПАТ «Банк Руский Стандарт», з 02 люто-
го 2015 р. виключено з бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа», та пере-
ведено в категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового списку на пiдставi 
п. 17.3.1 Правил торгiвлi ПАТ «Українська бiржа», у зв’язку з невiдповiднiстю 
цiнних паперiв лiстинговим вимогам (наявнiсть бiржового курсу), визначе-
ним п. 4.2, Положення про функцiонування фондових бiрж, затвердженого 
Рiшенням НКЦПФР № 1688 вiд 22.11.2012 року.

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

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

Голова Правління
ПАТ «банк форвард» _________________________ А.в. Кисельов

М. П              03 лютого 2015 року

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ДеРжАвНе ПіДПРи-
ЄМСТвО «МіжНАРОДНиЙ АеРОПОРТ «бОРиС-
ПіЛь»

2. Код за ЄДРПОУ: 20572069
3. Місцезнаходження: 08307 М.БОРИСПІЛЬ, МІЖНАРОДНИЙ АЕРО-

ПОРТ «БОРИСПІЛЬ»
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442817483, 0442817122
5. Електронна поштова адреса: g.podstrielova@kbp.aero
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kbp.aero/airport-services/library/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про факти лістингу/
делістингу цінних паперів на фондовій біржі

іі. Текст Повідомлення 
02.02.2015 ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення про пере-

ведення цінних паперів Державного підприємства «Міжнародний аеро-
порт «Бориспіль» з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до 
списку позалістингових паперів Біржового списку.

Підставою є невиконання п.5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС», 
а саме не відповідність цінних паперів умовам пепебування у Котируваль-
ному списку ПФТС 2-го рівня лістингу.

Тікер-OMABJ
ISIN-UA4000144612
Підстава (пункт Правил ПФТС) - 5.28.
Рішення набуває чинності з 03.02.2015р.
02.02.2015 ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення про пере-

ведення цінних паперів Державного підприємства «Міжнародний аеро-
порт «Бориспіль» з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до 
списку позалістингових паперів Біржового списку.

Підставою є невиконання п.5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС», 
а саме не відповідність цінних паперів умовам пепебування у Котируваль-
ному списку ПФТС 2-го рівня лістингу.

Тікер-OMABK
ISIN-UA4000144620
Підстава (пункт Правил ПФТС) - 5.28.
Рішення набуває чинності з 03.02.2015р.
02.02.2015 ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення про пере-

ведення цінних паперів Державного підприємства «Міжнародний аеро-
порт «Бориспіль» з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до 
списку позалістингових паперів Біржового списку.

Підставою є невиконання п.5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС», 
а саме не відповідність цінних паперів умовам пепебування у Котируваль-
ному списку ПФТС 2-го рівня лістингу.

Тікер-OMABL
ISIN-UA4000144638
Підстава (пункт Правил ПФТС) - 5.28.
Рішення набуває чинності з 03.02.2015р.

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

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

Т.в.о. генерального директора  Звонарьов К.О.
03.02.2015
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КОМПАНIЯ 
«ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ»

2. Код за ЄДРПОУ 20006660
3. Місцезнаходження 49094, м. Днiпропетровськ, 

вул. Набережна Перемоги, буд. 32
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 735-31-37 (056) 735-34-56
5. Електронна поштова адреса ershov@pit.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://pit.ucoz.org/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням засiдання Наглядової Ради ПРАТ «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ 

IНТЕРТРЕЙДIНГ» 02.02.2015 р. у зв’язку iз закiнченням термiну повнова-
жень Правлiння Товариства (протокол засiдання Наглядової Ради Товари-
ства вiд 02.02.2015 р.), прийнято рiшення про припинення повноважень 
Голови Правлiння Пугача Юрiя Володимировича (паспорт серiя АН 
№112865, виданий 17.03.2003 р. АНД РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл.). Строк, протягом якого така особа перебувала на 
посадi — 3 роки. Особа не володiє часткою в статутному капiталi товари-
ства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням засiдання Наглядової Ради ПРАТ «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ 
IНТЕРТРЕЙДIНГ» 02.02.2015 р. у зв’язку iз закiнченням термiну повнова-
жень Правлiння Товариства (протокол засiдання Наглядової Ради Товари-
ства вiд 02.02.2015 р.), прийнято рiшення про припинення повноважень 
Члена Правлiння Максименко Сергiя Вiталiйовича. Особа не надала згоди 
на розкриття власних паспортних даних. Строк, протягом якого така особа 
перебувала на посадi — 3 роки. Особа не володiє часткою в статутному 
капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Рiшенням засiдання Наглядової Ради ПРАТ «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ 
IНТЕРТРЕЙДIНГ» 02.02.2015 р. у зв’язку iз закiнченням термiну повнова-
жень Правлiння Товариства (протокол засiдання Наглядової Ради Товари-
ства вiд 02.02.2015 р.), прийнято рiшення про припинення повноважень 
Члена Правлiння Волошко Олексiя Iвановича. Особа не надала згоди на 
розкриття власних паспортних даних. Строк, протягом якого така особа пе-
ребувала на посадi — 3 роки. Особа не володiє часткою в статутному 
капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Рiшенням засiдання Наглядової Ради ПРАТ «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ 
IНТЕРТРЕЙДIНГ» 02.02.2015 р. у зв’язку iз закiнченням термiну повнова-
жень Правлiння Товариства (протокол засiдання Наглядової Ради Товари-
ства вiд 02.02.2015 р.), прийнято рiшення про припинення повноважень 
Члена Правлiння Єршової Нiни Сергiївни. Особа не надала згоди на роз-
криття власних паспортних даних. Строк, протягом якого така особа пере-
бувала на посадi — 3 роки. Особа не володiє часткою в статутному капiталi 
товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Рiшенням засiдання Наглядової Ради ПРАТ «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ 
IНТЕРТРЕЙДIНГ» 02.02.2015 р. у зв’язку iз закiнченням термiну повнова-
жень Правлiння Товариства (протокол засiдання Наглядової Ради Товари-
ства вiд 02.02.2015 р.), прийнято рiшення про припинення повноважень 
Члена Правлiння Кравченко Вiталiя Павловича. Особа не надала згоди на 
розкриття власних паспортних даних. Строк, протягом якого така особа пе-
ребувала на посадi — 3 роки. Особа не володiє часткою в статутному 

капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Рiшенням засiдання Наглядової Ради ПРАТ «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ 
IНТЕРТРЕЙДIНГ» 02.02.2015 р. у зв’язку з обранням на новий строк 
Правлiння Товариства (протокол засiдання Наглядової Ради Товариства 
вiд 02.02.2015 р.) на посаду Голови Правлiння обрано Пугача Юрiя Воло-
димировича (паспорт серiя АН №112865, виданий 17.03.2003 р. АНД РВ 
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.). Посадову особу обрано на 
термiн згiдно iз Статутом Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п’яти рокiв — Директор ТОВ «Вектор М». Особа не 
володiє часткою в статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням засiдання Наглядової Ради ПРАТ «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ 
IНТЕРТРЕЙДIНГ» 02.02.2015 р. у зв’язку з обранням на новий строк 
Правлiння Товариства (протокол засiдання Наглядової Ради Товариства 
вiд 02.02.2015 р.) на посаду Члена Правлiння обрано Максименко Сергiя 
Вiталiйовича. Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних да-
них. Посадову особу обрано на термiн згiдно iз Статутом Товариства. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв — 
ПРАТ «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ» начальник вiддiлу департа-
менту феросплавiв. Особа не володiє часткою в статутному капiталi това-
риства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням засiдання Наглядової Ради ПРАТ «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ 
IНТЕРТРЕЙДIНГ» 02.02.2015 р. у зв’язку з обранням на новий строк 
Правлiння Товариства (протокол засiдання Наглядової Ради Товариства 
вiд 02.02.2015 р.) на посаду Члена Правлiння обрано Волошко Олексiя 
Iвановича. Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. 
Посадову особу обрано на термiн згiдно iз Статутом Товариства. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв — 
ПРАТ «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ» заступник Голови Правлiння 
по господарським питанням. Особа не володiє часткою в статутному 
капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Рiшенням засiдання Наглядової Ради ПРАТ «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ 
IНТЕРТРЕЙДIНГ» 02.02.2015 р. у зв’язку з обранням на новий строк 
Правлiння Товариства (протокол засiдання Наглядової Ради Товариства 
вiд 02.02.2015 р.) на посаду Члена Правлiння обрано Єршову Нiну Сергiївну. 
Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Посадову 
особу обрано на термiн згiдно iз Статутом Товариства. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв — ПРАТ «КОМПАНIЯ 
«ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ» головний бухгалтер. Особа не володiє часткою 
в статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Рiшенням засiдання Наглядової Ради ПРАТ «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ 
IНТЕРТРЕЙДIНГ» 02.02.2015 р. у зв’язку з обранням на новий строк 
Правлiння Товариства (протокол засiдання Наглядової Ради Товариства 
вiд 02.02.2015 р.) на посаду Члена Правлiння обрано Кравченко Вiталiя 
Павловича. Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних да-
них. Посадову особу обрано на термiн згiдно iз Статутом Товариства. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв — 
ПРАТ «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ» начальник планово-
пiдприємницького вiддiлу департаменту феросплавiв. Особа не володiє 
часткою в статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Пугач Юрiй володимирович

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.02.2015

(дата)

ПРивАТНе АКЦIОНеРНе ТОвАРиСТвО «КОМПАНIЯ «ПРивАТ IНТеРТРеЙДIНГ»

Повне найменування емітента: віДКРиТе АКЦіОНеРНе 
ТОвАРиСТвО «ДОМОбУДівНиЙ КОМбіНАТ 
«вIДРАДНиЙ»; Код за ЄДРПОУ: 04012158; Місцезнаходження: 
03065 м. Київ вул.Козелецька, буд.24; Міжміський код, телефон та факс: 
(044) 408-50-09; Електронна поштова адреса: vidradnu@emzvit.com.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/04012158; 
Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента

Господарським судом м. Києва 02.02.2015 року прийнято рiшення про 
лiквiдацiю товариства та наступну зміну посадових осіб: Керуючий санацiєю 

Терещук Олександр Володимирович (паспорт: ВМ 638722 виданий Богун-
ським РВУМВС України в Житомирськiй обл 31.10.1998) припиненi повно-
важення 02.02.2015. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi з 13.01.2014 р. Лiквiдатор Терещук Олександр Володими-
рович (паспорт: серiя ВМ 638722 виданий Богунським РВ УМВС України в 
Житомирськiй обл. 31.10.1998) призначений 02.02.2015. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який призначено особу-на 12 мiсяцiв, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв-керуючий санацiєю. Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Лiквiдатор Терещук Олександр Володимирович 02.02.2015
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Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів 

ПРивАТНе АКЦіОНеРНе ТОвАРиСТвО 
«ГАЗТеК»

веЛьМиШАНОвНі АКЦіОНеРи ПрАТ «ГАЗТеК»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗТЕК» (ідентифікаційний 

код 31815603, місцезнаходження: 04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала 
Рибалка, буд. 11), далі по тексту — «Товариство», повідомляє про призна-
чення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 14 березня 2015 року об 11.00. за адресою: 04053, Україна,  
м. Київ, вул. Кудрявська, 11, 1-й поверх, конференц-зал (надалі — 
«Загальні Збори»). Час реєстрації акціонерів з 10.30 до 10.50.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно пе-
реліку акціонерів, які мають право участі у Загальних Зборах, складеного 
ПАТ «НДУ» станом на 24 год.00хв. 10 березня 2015 року. 

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.
3. Про порядок прийняття рішень з питань порядку проведення Загаль-

них Зборів.
4. Про затвердження значних правочинів Товариства.
5. Про вчинення та попереднє схвалення правочинів Товариства, в 

тому числі значних. 
Для участі у Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі 

паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право 
представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлену згідно 
із вимогами чинного законодавства. Пропозиції до порядку денного За-
гальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій 
Товариства, змісту пропозиції та/або проекту рішення по пропозиції. Про-
позиції вносяться не пізніш ніж за 20 днів до дати проведення Загальних 
Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніш ніж 
за 7 днів до дати їх проведення. 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочий 
час (з 09.00 год. до 18.00 год., крім суботи та неділі, обідня перерва з 
13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням Товариства (04116, Украї-
на, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 11, к. 1). 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами — директор Товариства Марчук О.М.  
(+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91, e-mail: office@gaztek.com.ua)

Директор  Марчук О.М.

До відома акціонерів

ПРивАТНОГО АКЦіОНеРНОГО 
ТОвАРиСТвА «СеРвіСКОЛіЯМАШ»!

(місцезнаходження: Україна, 52070, Дніпропетровська область, 
Дніпропетровський район, селище Новоолександрівка  

(м. Дніпропетровськ, Аеродром 32.))
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕРВІСКОЛІЯМАШ» 

(далі  — Товариство) повідомляє акціонерів Товариства про проведення 
річних загальних зборів акціонерів (далі — Збори), які відбудуться 10 бе-
резня 2015 року о 10-00 за адресою: м. Дніпропетровськ, Аеродром 32, 
у конференц-залі підприємства. Реєстрація учасників Зборів Товари-
ства буде здійснюватись з 9-00 години до 9-50 години, в день та за місцем 
проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах — 24 година 00 хвилин 03 березня 2015р.

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

1. Обрання Голови, секретаря Зборів та лічильної комісії. Затверджен-
ня порядку голосування на Зборах та регламенту Зборів.

2. Звіт та висновок Ревізора Товариства за результатами діяльності за 
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ре-
візора.

3. Звіт Генерального директора за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального директора. Затвердження річно-
го звіту та фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 

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

5. Про визначення порядку покриття збитків Товариства.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством.
Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі доку-

мент, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів — належ-
ним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (пас-
порт).

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку 
денного річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття 
рішень по них), акціонери можуть ознайомитись безпосередньо за місцез-
находженням Товариства: м. Дніпропетровськ, Аеродром 32, кімната № 10 
у робочі дні з 9.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів — також 
у місці їх проведення: м. Дніпропетровськ, Аеродром 32, у конференц-залі 
підприємства. Для ознайомлення з документами необхідно пред’явити 
документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із докумен-
тами — Генеральний директор ПрАТ «СЕРВІСКОЛІЯМАШ» Тараненко 
Олександр Григорович.

Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій 
формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 
річних загальних зборів, не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення.

ОСНОвНі ПОКАЗНиКи
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СеРвіСКОЛіЯМАШ»  

за 2014 рік (тис.грн) 
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 2389,2 2390,0
Основні засоби  (залишкова вартість) - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1737,7 2380,5
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 2,8 3,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,4 1,5
Нерозподілений прибуток -536,5 -526,6
Власний капітал 1932,5 1942,4
Статутний капітал 2469,0 2469,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 456,5 447,6
Чистий прибуток (збиток) -9,8 -10,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2468960 2468960
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

Довідки за телефоном: (056) 3779279
ПрАТ «СеРвіСКОЛіЯМАШ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному 

друкованому виданні)
1.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента: ПУбЛічНе АКЦіОНеРНе 
ТОвАРиСТвО «бМ бАНК».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне това-
риство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33881201 .
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 01032, м. Київ, б-р. Т.Шев-

ченка, 37/122 .
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 4944267.
1.6. depo@bmbank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.bmbank.com.ua.
1.8. Вид особливої інформації: Рішення емітента про утворення, при-

пинення його філій та представництв. 
Текст повідомлення:

 Відповідно до рішення Наглядової Ради АТ «БМ БАНК» (протокол №3 
від 03.02.2015р.), з 17 квітня 2015 року закрити Відділення  №15 АТ «БМ 
БАНК» у м. Львів.

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

в.О. Голови Правління  чорновіл володимир васильович

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    
(044) 5864394
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Шановні акціонери

ПРивАТНОГО АКЦіОНеРНОГО 
ТОвАРиСТвА «ДНіПРОСПеЦМАШ»
(код ЄДРПОУ 21851891, місцезнаходження: Україна, 52070, 

Дніпропетровська область, Дніпропетровський район,  
селище Новоолександрівка (м. Дніпропетровськ, Аеродром 32.))

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОСПЕЦМАШ» повідомляє 
про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 березня 
2015 року о 13:00 годині, за адресою: м. Дніпропетровськ, Аеродром 32, у 
конференц-залі підприємства. Реєстрація учасників буде здійснюватись  
з 12-30 годин до 12-55 години в день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах — 24 година 00 хвилин 03 березня 2015 року. Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 
ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦМАШ», буде складено станом на 24 годину за три ро-
бочі дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодав-
ством про депозитарну систему України.

Участь у річних загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціо-
нери, так їх представники.

Документи для встановлення особи під час реєстрації:
Для реєстрації акціонерам Товариства-фізичним особам необхідно 

мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, 
що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів — належ-
ним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (пас-
порт або інший документ, що може ідентифікувати особу).

Для акціонерів — юридичних осіб та їх представників — виписка з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, 
чинна на дату проведення зборів, та документи, що посвідчують правомоч-
ність представника.

Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та 
голосування):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови 
та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосу-
вання на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Звіт та висновок Ревізора Товариства за результатами діяльності за 
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ре-
візора.

3. Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Генерального директора. Затвердження річного звіту та фінансової звіт-
ності Товариства за 2014 рік.

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

5. Про визначення порядку покриття збитків Товариства.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством.
7. Вирішення питання про виступ поручителем щодо збільшення 

зобов’язань ТОВ НВП «УКРРЕМКОЛІЯМАШ» перед АТ «Укрексімбанк».
8. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова 

вартість його перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фі-
нансової звітності Товариства шляхом укладення договору поруки .

9. Надання права підпису договору поруки та інших необхідних доку-
ментів та права для вчинення значного правочину Директору Товариства 
Коломійцевій Л.Й.

Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки до річних 
загальних зборів ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного. Не пізніше як за 20 днів до 
дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства мають право в 
письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до порядку 
денного Загальних зборів.

Особисто з документами (матеріалами) з питань порядку денного мож-
на ознайомитись у робочі дні з 10-00 до 17-00 за адресою: м. Дніпропе-
тровськ, Аеродром 32, кімната № 10. Для ознайомлення з документами 
(матеріалами) акціонеру необхідно пред’явити документ, що посвідчує осо-
бу, виписку з рахунку в цінних паперах, а представнику акціонера — доку-
мент, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження 
представника акціонера на право ознайомлення з документами — довіре-
ність, оформлену відповідно до чинного законодавства. В день проведен-
ня позачергових загальних зборів з документами (матеріалами) з питань 
порядку денного можна ознайомитись у місці проведення зборів.

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матері-
алами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів — 
Директор ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦМАШ» Коломійцева Людмила Йосипівна. В день 
проведення річних загальних зборів з документами (матеріалами) з питань по-
рядку денного можна ознайомитись у місці проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного за-
гальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (мате-
ріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: м. Дніпропе-
тровськ, Аеродром 32, кімната № 10.

ОСНОвНі ПОКАЗНиКи
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СеРвіСКОЛіЯМАШ»  

за 2014 рік (тис.грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 6487,5 6723,1
Основні засоби (залишкова вартість) 1342,9 1559,7
Довгострокові фінансові інвестиції 1234,5 1234,5
Запаси 1056,9 958,0
Сумарна дебіторська заборгованість 551,7 391,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,3 3,3
Нерозподілений прибуток -4211,4 -4214,4
Власний капітал 1545,9 1542,9
Статутний капітал 1328,0 1328,0
Довгострокові зобов’язання 4271,1 4799,8
Поточні зобов’язання 670,5 380,4
Чистий прибуток (збиток) 2,9 53,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18972000 18972000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 12

Довідки за телефоном: (056) 377-92-79.

місцезнаходження: Полтавська обл., Хорольський р-н., с.Петракіївка, 
повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться 
20 березня 2015 року о 10-00 за адресою: 36014, м.Полтава, вул.Арте-
ма, 13 оф.36.

Реєстрація проводиться з 09-30 до 09-50 год. 20 березня 2015 року за 
місцем проведення зборів. 

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

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

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

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

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

Найменування показника Період
Звітний 
2014р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 2708 2874
Основні засоби (за залишковою вартістю) 20 38
Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 813 739
Сумарна дебіторська заборгованість 830 909
Грошові кошти та їх еквіваленти 42 100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (3074) (12023)
Власний капітал -444 147
Статутний капітал 2630 2630
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3151 2718
Чистий прибуток (збиток) (591) (968)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10520546 10520546
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

20 23

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

37805, Полтавська область, Хорольський район, с.Петракіївка, у голов-
ного бухгалтера товариства Базирь С.Г. в робочі дні щоденно з 10.00 до 
15.00. тел.(05362)3-25-55.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах –16.03.2015 року.

ПУбЛічНе АКЦіОНеРНе ТОвАРиСТвО «віДРОДжеННЯ»,
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Повідомлення про внесення змін до порядку денного позачергових 
загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» 

До уваги акціонерів 

ПУбЛічНОГО АКЦіОНеРНОГО 
ТОвАРиСТвА «МиКОЛАївОбЛеНеРГО» 

(код ЄДРПОУ 23399393), 
місцезнаходження товариства: Україна, 54017, м. Миколаїв,  

вул. Громадянська, 40
Повідомляємо Вас про внесення змін до порядку денного позачерго-

вих загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» (далі — поза-
чергові загальні збори), які відбудуться 06 березня 2015 року о 16 годин-
ні 00 хвилин за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, 
будівля Миколаївської обласної ради, велика зала (сесійна зала). 
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акці-
онерів) для участі у позачергових загальних зборах: 06 березня 2015 року, 
з 14 години 30 хвилин до 15 години 30 хвилин.

Доповнити порядок денний позачергових загальних зборів 
акціонерів такими питаннями:

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго».

7. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго».
8. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з 

членами Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго». Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради то-
вариства.

9. Прийняття рішення про оплату суми вартості послуг щодо організа-
ції проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства за 
рахунок ПАТ «Миколаївобленерго».

10. Затвердження умов договору з ПАТ «Національний депозитарій 
України» щодо організації проведення позачергових загальних зборів ак-
ціонерів товариства.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових за-
гальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для пред-
ставників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Миколаївобле-
нерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного пові-
домлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно 
(крім суботи та неділі), з 10:00 до 16:00 год. (обідня перерва з 12 год. 
30 хв. до 13 год. 30 хв.) за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, 26,  
3-й поверх, кімната 302 б, а в день проведення позачергових загальних 
зборів — також у місці їх проведення з 14 годин 30 хвилин до 15 годин 
30 хвилин. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є 
Кріпіневич Зоя Миколаївна (начальник відділу Фонду державного майна 
України). Телефон для довідок: (044) 200-36-45.

в.о.Голови фонду державного
майна України  Д. Парфененко

ПУбЛічНе АКЦіОНеРНе ТОвАРиСТвО 
«еНеРГеТичНА КОМПАНіЯ 
«СевАСТОПОЛьеНеРГО»

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Енергетична 
компанія»Севастопольенерго»

2. Код за ЄДРПОУ 05471081
3. Місцезнаходження 73002, місто Херсон, 

вул. Перекопська, 178
4. Міжміський код, телефон та факс /0552/35-36-58, 35-36-58
5. Електронна поштова адреса sevenergo@co.ksoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.sevenergo.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
У зв`язку iз зміною юридичної адреси ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» i 

технічною неможливістю зазначеного Товариства розмістити за допомо-
гою своїх засобів зв`язку особливу інформацію про емітента, зазначена 
інформація розміщується за домовленістю на сторiнцi ПАТ «ЕК «Херсон-
обл енерго».

У зв’язку з поданою заявою Головного бухгалтера ПАТ «ЕК «СЕВАС-
ТОПОЛЬЕНЕРГО» звільнено з займаної посади Скрябіну Олену Олексан-
дрівну. Протягом останiх п`яти років обіймала посади: заступника Голов-
ного бухгалтера та Головного бухгалтера .

Скрябіна Олена Олександрівна має у власності 3 000 (три тисячі ) 
акцiй Товариства, перебувала на посаді з 17.09.2012р., непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних .

На пiдставi рішення Наглядовї ради ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» 
(Протокол № 42 вiд 03.02.2015р.) Головним бухгалтером ПАТ «ЕК «Севас-
топольенерго» призначено Скороход Людмилу Олександрівну. Посадова 
особа призначена безстроково.

Протягом останнiх п`яти рокiв займала посаду заступника головного 
бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини по-
садова особа не має. Скороход Людмила Олександрівна не має у влас-
ності акцiй Товариства.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Найменування посади Голова правління Юрченко Юрій вікторо-
вич 03.02.2015

М.П.   (підпис)     (ініціали та прізвище керівника)     (дата)

Особлива інформація 

ТОв «бК «МіСьКбУДіНвеСТ»
(код ЄДРПОУ 31175387)

відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
№ 
з/п

Дія 
(лістинг/

делістинг 
або зміна 

рівня 
лістингу)

Найме-
нуван-

ня 
фондо-

вої 
біржі

Дата дії вид цінних 
паперів, 

щодо яких 
вчинена дія

Номіналь-
на вартість 

цінних 
паперів, 

щодо яких 
вчинена 

дія

Кіль-
кість 

цінних 
паперів, 

щодо 
яких 

вчинена 
дія

частка від 
розміру 

статутного 
капіталу, яку 
складають 

цінні 
папери, 

щодо яких 
вчинена дія 
(у відсотках)

Дата 
реєстрації 

випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена 
дія

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстра-

цію 
випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена 
дія

Наймену-
вання 

органу, що 
здійснив 
державну 

реєстрацію 
випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія

Тип цінних 
паперів, 

щодо яких 
вчинена дія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 делістинг ПФТС Дата, коли 

емітенту стало 
відомо чи коли він 
мав дізнатися про 

делістинг його 
цінних паперів 

03.02.2015

Облігація 
підприєм-

ства 
дисконтна

75.00 1500000 37.5 28.09.2007 633/2/07 ДКЦПФР Облігація 
підприємства 

дисконтна 
бездокумен-
тарна іменна 

Зміст інформації:
Прийнято рiшення про переведення цiнних паперiв з бiржового реєстру до Списку позалiстингових цiнних паперiв
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ЗвіТ 
про результати розміщення облігацій

ПУбЛічНе АКЦіОНеРНе ТОвАРиСТвО
«АКЦіОНеРНиЙ КОМеРЦіЙНиЙ ПРОМиСЛОвО-

іНвеСТиЦіЙНиЙ бАНК»
код за ЄДРПОУ: 00039002

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 20/2/2014-Т.
Дата реєстрації «03» лютого 2014 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій: 03 березня 2014 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій)

16 січня 2015 року 

фактична 16 січня 2015 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій)

300 000 (триста тисяч) штук

фактично розміщених 0 (нуль) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

300 000 000,00 (триста 
мільйонів гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 0,00 (нуль гривень 00 копійок)
5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій, грн

0,00 (нуль гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

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

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу**

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

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

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

Від емітента:
Голова Правління 

ПАТ «Промінвестбанк»
(посада)

________
(підпис)

М.П.

В.В.Башкіров
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора*:
ТОВ «Ернст енд Янг
Аудиторські послуги» 

(посада)

________
(підпис)

М.П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера:
ТОВ «Інвестиційний Капітал 

Україна»
(посада)

________
(підпис)

М.П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера:
ПАТ «ВТБ Банк» 

___________________
(посада)

________
(підпис)

М.П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

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

 ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 
(посада)

________
(підпис)

М.П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі,
через яку здійснено публічне
розміщення облігацій:
ПАТ «Фондова біржа «Перспек-

тива» (посада)
Від Центрального депозитарію
цінних паперів:

________
(підпис)

М.П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(посада)

________
(підпис)

М.П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

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

ПРивАТНе АКЦіОНеРНе ТОвАРиСТвО 
«жиТОМиРСьКе ОбЛАГРОПРОМеНеРГО» 
(код за ЄДРПОУ 05531896, місцезнаходження Товариства – 10031, 
м.  Житомир, вул. Маршала Рибалка, буд.30) повідомляє про прове-
дення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – за-
гальні збори), які призначені на 18 березня 2015 року за адресою: 
10031, м житомир, вул. Маршала Рибалка, буд.30 (в кабінеті ди-
ректора Товариства). Початок загальних зборів о 14 год. 00 хв. Ре-
єстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем їх 
проведення 18 березня 2015 року, початок реєстрації о 13 год. 00 хв., 
закінчення реєстрації о 13 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 12 бе-
резня 2015 року.

ПеРеЛіК ПиТАНь, ЩО виНОСЯТьСЯ НА ГОЛОСУвАННЯ 
(ПОРЯДОК ДеННиЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з пи-

тань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора То-

вариства за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Това-

риства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Това-

риства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які уклада-

тимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання вищевказаних договорів.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представни-
кам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший доку-
мент, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену у відповід-
ності до вимог чинного законодавства. Від дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати прове-
дення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайо ми тися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства: 
10031, м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, буд.30 (в кабінеті ди-
ректора) у робочі дні, робочий час з 10-00 години до 16-00 години; 
в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення 
за адресою: 10031, м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, буд.30 (в 
кабінеті директора Товариства). Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства 
Мороз Андрій Олександрович.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.) 
Найменування показника період

2014 рік 2013 
рік

Усього активів 281,0 282,0
Основні засоби 168,2 195,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 50,5 57,3
Сумарна дебіторська заборгованість 3,7 6,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 58,6 22,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -309,6 -333,0
Власний капітал 272,5 249,1
Статутний капітал 251,6 251,6
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 8,5 32,9
Чистий прибуток (збиток) 6,4 -84,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1677 1677
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) 

7 8
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ПРиДНіПРОвСьКА фОНДОвА біРжА
інформація про проведення спеціалізованого аукціону

Біржовий бюлетень торгів з продажу цінних паперів в рамках проведення процедури банкрутства

Дата торгів: 05 березня 2015 р.
Час торгів: 12:00

Організатор аукціону:
Придніпровська фондова біржа

Адреса: 49027, м. Дніпропетровськ
вул. Дзержинського, буд.33-В

тел. (0562) 361-360 тел./факс (0562) 361-351
На продаж виставлені цінні папери, які підлягають реалізації в рамках 

проведення процедури банкрутства у відповідності до Постанови госпо-
дарського суду Дніпропетровської області від 09.04.2014 р. №904/1646/14. 
Замовником проведення аукціону є Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «АГРОТРЕЙДІНГ» (49000, Дніпропетровська обл., місто Дні-
пропетровськ, вулиця Леніна , будинок 8-10, офіс 400-В/2 код ЄДРПОУ 
30458110) в особі ліквідатора Кушнір Тетяни Іванівни.

№ 
лоту

Назва цінного 
паперу

Найменування 
емітента ЦП

Код за 
ЄДРПОУ 

емітента ЦП

Номі-
нал, 
грн.

Код ISIN К-ть 
лотів

Кількість 
у лоті

Початкова 
ціна однієї 
акції, грн.

Початкова ціна 
лоту (пакету 
акцій), грн.

Сума гарантій-
ного внеску, 

грн
1 Акції іменні прості ПАТ «УКРДОРБУД» 36346930 0,25 UA4000055180 1 3 510 415 9,92 34 823 316,80 3 482 331,68
Крок торгів — 0,10 грн
Для участі в спеціалізованому аукціоні допускаються особи, які викона-

ли наступні умови: 
• подали до 9-30 години дня проведення аукціону заявку на купівлю 

цінних паперів за встановленою формою (розміщена на сайті http://www.
pse.com.ua/bd_spec_auk.php). Заявка повинна бути підписана уповнова-
женим представником та завірена печаткою учасника торгів.

• гарантійний внесок яких зараховано на розрахунковий рахунок ПФБ в 
обслуговуючому банку, на пізніше 9-30 години дня проведення аукціону 
(якщо інше не передбачено бюлетенем); 

• акредитували уповноважених представників для участі у торгах у від-
повідності до Правил ПФБ; 

• підписали реєстраційну картку учасників торгів. 
Для участі в спеціалізованому аукціоні особа, яка бажає прийняти участь 

в торгах, сплачує  гарантійний внесок в розмірі якого становить 10% від по-
чаткової вартості лоту (якщо інше не передбачено бюлетенем) за наступни-
ми реквізитами: отримувач: ПрАТ «Придніпровська фондова біржа»,  
ЄДРПОУ 25535920, п/р 26508050000287 в обслуговуючому банку ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» МФО 305299, призначення платежу: «Сплата гарантійного 
внеску для участі у спеціалізованому аукціоні від «__» ___________ 
2015 рік., Лот № ______. Без ПДВ».

Спеціалізований аукціон проводиться відповідно до порядку ведення 
торгів «з голосу», визначеному ст.20 Правил Придніпровської фондової 

біржі та за умови, якщо на ньому присутні не менше двох учасників, які 
виконали всі умови участі в аукціоні. Переможцем аукціону за кожним ло-
том є учасник, який запропонував найвищу ціну лоту. 

Учасник спеціалізованого аукціону, який стає переможцем торгів за від-
повідним лотом, повинен протягом трьох банківських днів сплатити повну 
вартість придбаних цінних паперів (за вирахуванням гарантійного внеску) 
на поточний рахунок біржі в обслуговуючому банку за наступними реквізи-
тами: №26508050000287 в обслуговуючому банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО 305299, отримувач: ПрАТ «Придніпровська фондова біржа», ЄДРПОУ 
25535920, призначення платежу: «Оплата за акції прості іменні по біржово-
му контракту № _______ від «__» ___________ 2015 рік. Без ПДВ.

Право власності на цінні папери, які продані на аукціоні, переходить до 
переможця аукціону на підставі відомості сквитованих розпоряджень, на-
даних біржею до Центрального депозитарію, не пізніше трьох банківських 
днів з дати укладання біржових контрактів та за умови повного розрахунку 
відповідно до умов укладених біржових контрактів. 

Покупець сплачує додатково біржовий збір за реєстрацію біржового 
контракту згідно затверджених тарифів, який залежить від суми угоди та 
здійснюється на розрахунковий рахунок ПФБ № 26505050001182  в 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 25535920. Тарифи опри-
люднені на сайті: рse.com.ua

Т.в.о. генерального директора
ПрАТ «Придніпровська фондова біржа»  Зелінська Л.М.

ПРиДНіПРОвСьКА фОНДОвА біРжА
інформація про проведення спеціалізованого аукціону

Біржовий бюлетень торгів з продажу цінних паперів в рамках проведення процедури банкрутства

Дата торгів: 05 березня 2015 р.
Час торгів: 12:30

Організатор аукціону:
Придніпровська фондова біржа

Адреса: 49027, м. Дніпропетровськ
вул. Дзержинського, буд.33-В

тел. (0562) 361-360 тел./факс (0562) 361-351
На продаж виставлені цінні папери, які підлягають реалізації в рамках 

проведення процедури банкрутства у відповідності до Постанови госпо-
дарського суду Дніпропетровської області від 22.07.2014 р. №904/4899/14. 
Замовником проведення аукціону є Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «КРОСНО» (49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпропе-
тровськ, вулиця Героїв Сталінграда, будинок 122, корпус Е-5, кімната 12 
код ЄДРПОУ 32608530) в особі ліквідатора Лютого Тараса Миколайо-
вича.

№ 
лоту

Назва цінного 
паперу

Найменування 
емітента ЦП

Код за 
ЄДРПОУ 

емітента ЦП

Номі-
нал, 
грн.

Код ISIN К-ть 
лотів

Кількість 
у лоті

Початкова 
ціна однієї 
акції, грн.

Початкова ціна 
лоту (пакету 
акцій), грн.

Сума 
гарантійного 
внеску, грн

1 Акції іменні прості ПАТ «УКРДОРБУД» 36346930 0,25 UA4000055180 1 2 071 026 9,92 20 544 577,92 2 054 457,79
Крок торгів — 0,10 грн
Для участі в спеціалізованому аукціоні допускаються особи, які викона-

ли наступні умови: 
• подали до 9-30 години дня проведення аукціону заявку на купівлю 

цінних паперів за встановленою формою (розміщена на сайті http://www.
pse.com.ua/bd_spec_auk.php). Заявка повинна бути підписана уповнова-
женим представником та завірена печаткою учасника торгів.

• гарантійний внесок яких зараховано на розрахунковий рахунок ПФБ в 
обслуговуючому банку, на пізніше 9-30 години дня проведення аукціону 
(якщо інше не передбачено бюлетенем); 

• акредитували уповноважених представників для участі у торгах у від-
повідності до Правил ПФБ; 

• підписали реєстраційну картку учасників торгів. 
Для участі в спеціалізованому аукціоні особа, яка бажає прийняти 

участь в торгах, сплачує  гарантійний внесок в розмірі якого становить 
10% від початкової вартості лоту (якщо інше не передбачено бюлете-
нем) за наступними реквізитами: отримувач: ПрАТ «Придніпровська 
фондова біржа», ЄДРПОУ 25535920, п/р 26508050000287 в обслуговую-
чому банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, призначення платежу: 
«Сплата гарантійного внеску для участі у спеціалізованому аукціоні від 
«__» ___________ 2015 рік., Лот № ______. Без ПДВ».

Спеціалізований аукціон проводиться відповідно до порядку ведення 
торгів «з голосу», визначеному ст.20 Правил Придніпровської фондової 

біржі та за умови, якщо на ньому присутні не менше двох учасників, які 
виконали всі умови участі в аукціоні. Переможцем аукціону за кожним ло-
том є учасник, який запропонував найвищу ціну лоту. 

Учасник спеціалізованого аукціону, який стає переможцем торгів за від-
повідним лотом, повинен протягом трьох банківських днів сплатити повну 
вартість придбаних цінних паперів (за вирахуванням гарантійного внеску) 
на поточний рахунок біржі в обслуговуючому банку за наступними реквізи-
тами: №26508050000287 в обслуговуючому банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО 305299, отримувач: ПрАТ «Придніпровська фондова біржа», ЄДРПОУ 
25535920, призначення платежу: «Оплата за акції прості іменні по біржо-
вому контракту № _______ від «__» ___________ 2015 рік. Без ПДВ.

Право власності на цінні папери, які продані на аукціоні, переходить до 
переможця аукціону на підставі відомості сквитованих розпоряджень, на-
даних біржею до Центрального депозитарію, не пізніше трьох банківських 
днів з дати укладання біржових контрактів та за умови повного розрахунку 
відповідно до умов укладених біржових контрактів. 

Покупець сплачує додатково біржовий збір за реєстрацію біржового 
контракту згідно затверджених тарифів, який залежить від суми угоди та 
здійснюється на розрахунковий рахунок ПФБ № 26505050001182  в 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 25535920. Тарифи опри-
люднені на сайті: рse.com.ua

Т.в.о. генерального директора
ПрАТ «Придніпровська фондова біржа»  Зелінська Л.М.



№24, 5 лютого 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

ПРиДНіПРОвСьКА фОНДОвА біРжА
інформація про проведення спеціалізованого аукціону

Біржовий бюлетень торгів з продажу цінних паперів в рамках проведення процедури банкрутства

Дата торгів: 12 березня 2015 р.
Час торгів: 12:00

Організатор аукціону:
Придніпровська фондова біржа

Адреса: 49027, м. Дніпропетровськ
вул. Дзержинського, буд.33-В

тел. (0562) 361-360 тел./факс (0562) 361-351
На продаж виставлені цінні папери, які підлягають реалізації в рамках 

проведення процедури банкрутства у відповідності до Постанови госпо-
дарського суду Дніпропетровської області від 22.07.2014 р. №904/4756/14. 
Замовником проведення аукціону є Приватне підприємство «МАРЛЕ-

НАС» (49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Ге-
роїв Сталінграда, будинок 122, корпус Е-5, кімната 16 код ЄДРПОУ 
35312460) в особі ліквідатора Лютого Тараса Миколайовича.

№ 
лоту

Назва цінного 
паперу

Найменування 
емітента ЦП

Код за 
ЄДРПОУ 

емітента ЦП

Номі-
нал, 
грн.

Код ISIN К-ть 
лотів

Кількість 
у лоті

Початкова 
ціна однієї 
акції, грн.

Початкова ціна 
лоту (пакету 
акцій), грн.

Сума 
гарантійного 
внеску, грн

1 Акції іменні прості ПАТ «УКРДОРБУД» 36346930 0,25 UA4000055180 1 3 018 802 9,92 29 946 515,84 2 994 651,58
Крок торгів — 0,10 грн
Для участі в спеціалізованому аукціоні допускаються особи, які викона-

ли наступні умови: 
• подали до 9-30 години дня проведення аукціону заявку на купівлю 

цінних паперів за встановленою формою (розміщена на сайті http://www.
pse.com.ua/bd_spec_auk.php). Заявка повинна бути підписана уповнова-
женим представником та завірена печаткою учасника торгів.

• гарантійний внесок яких зараховано на розрахунковий рахунок ПФБ в 
обслуговуючому банку, на пізніше 9-30 години дня проведення аукціону 
(якщо інше не передбачено бюлетенем); 

• акредитували уповноважених представників для участі у торгах у від-
повідності до Правил ПФБ; 

• підписали реєстраційну картку учасників торгів. 
Для участі в спеціалізованому аукціоні особа, яка бажає прийняти участь 

в торгах, сплачує  гарантійний внесок в розмірі якого становить 10% від по-
чаткової вартості лоту (якщо інше не передбачено бюлетенем) за наступни-
ми реквізитами: отримувач: ПрАТ «Придніпровська фондова біржа»,  
ЄДРПОУ 25535920, п/р 26508050000287 в обслуговуючому банку ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» МФО 305299, призначення платежу: «Сплата гарантійно-
го внеску для участі у спеціалізованому аукціоні від «__» ___________ 
2015 рік., Лот № ______. Без ПДВ».

Спеціалізований аукціон проводиться відповідно до порядку ведення 
торгів «з голосу», визначеному ст.20 Правил Придніпровської фондової 

біржі та за умови, якщо на ньому присутні не менше двох учасників, які 
виконали всі умови участі в аукціоні. Переможцем аукціону за кожним ло-
том є учасник, який запропонував найвищу ціну лоту. 

Учасник спеціалізованого аукціону, який стає переможцем торгів за від-
повідним лотом, повинен протягом трьох банківських днів сплатити повну 
вартість придбаних цінних паперів (за вирахуванням гарантійного внеску) 
на поточний рахунок біржі в обслуговуючому банку за наступними реквізи-
тами: №26508050000287 в обслуговуючому банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО 305299, отримувач: ПрАТ «Придніпровська фондова біржа», ЄДРПОУ 
25535920, призначення платежу: «Оплата за акції прості іменні по біржо-
вому контракту № _______ від «__» ___________ 2015 рік. Без ПДВ».

Право власності на цінні папери, які продані на аукціоні, переходить до 
переможця аукціону на підставі відомості сквитованих розпоряджень, на-
даних біржею до Центрального депозитарію, не пізніше трьох банківських 
днів з дати укладання біржових контрактів та за умови повного розрахунку 
відповідно до умов укладених біржових контрактів. 

Покупець сплачує додатково біржовий збір за реєстрацію біржового 
контракту згідно затверджених тарифів, який залежить від суми угоди та 
здійснюється на розрахунковий рахунок ПФБ № 26505050001182  в 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 25535920. Тарифи опри-
люднені на сайті: рse.com.ua

Т.в.о. генерального директора
ПрАТ «Придніпровська фондова біржа»  Зелінська Л.М.

ПРиДНіПРОвСьКА фОНДОвА біРжА
інформація про проведення спеціалізованого аукціону

Біржовий бюлетень торгів з продажу цінних паперів в рамках проведення процедури банкрутства

Дата торгів: 05 березня 2015 р.
Час торгів: 14:00

Організатор аукціону:
Придніпровська фондова біржа

Адреса: 49027, м. Дніпропетровськ
вул. Дзержинського, буд.33-В

тел. (0562) 361-360 тел./факс (0562) 361-351
На продаж виставлені цінні папери, які підлягають реалізації в рамках 

проведення процедури банкрутства у відповідності до Постанови госпо-
дарського суду Дніпропетровської області від 21.07.2014 р. №904/4576/14. 
Замовником проведення аукціону є Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «ОРБАСТА» (49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпропе-
тровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 122, корп. Е-5, кімн.10 код ЄДРПОУ 
36575038) в особі ліквідатора Плющової Наталії Олексіївни.

№ 
лоту

Назва цінного 
паперу

Найменування 
емітента ЦП

Код за 
ЄДРПОУ 

емітента ЦП

Номі-
нал, 
грн.

Код ISIN К-ть 
лотів

Кількість 
у лоті

Початкова 
ціна однієї 
акції, грн.

Початкова ціна 
лоту (пакету 
акцій), грн.

Сума 
гарантійного 
внеску, грн

1 Акції іменні прості ПАТ «УКРДОРБУД» 36346930 0,25 UA4000055180 1 698 742 9,92 6 931 520,64 693 152,06
Крок торгів — 0,10 грн
Для участі в спеціалізованому аукціоні допускаються особи, які викона-

ли наступні умови: 
• подали до 9-30 години дня проведення аукціону заявку на купівлю 

цінних паперів за встановленою формою (розміщена на сайті http://www.
pse.com.ua/bd_spec_auk.php). Заявка повинна бути підписана уповнова-
женим представником та завірена печаткою учасника торгів.

• гарантійний внесок яких зараховано на розрахунковий рахунок ПФБ в 
обслуговуючому банку, на пізніше 9-30 години дня проведення аукціону 
(якщо інше не передбачено бюлетенем); 

• акредитували уповноважених представників для участі у торгах у від-
повідності до Правил ПФБ; 

• підписали реєстраційну картку учасників торгів. 
Для участі в спеціалізованому аукціоні особа, яка бажає прийняти 

участь в торгах, сплачує  гарантійний внесок в розмірі якого становить 
10% від початкової вартості лоту (якщо інше не передбачено бюлетенем) 
за наступними реквізитами: отримувач: ПрАТ «Придніпровська фондова 
біржа», ЄДРПОУ 25535920, п/р 26508050000287 в обслуговуючому банку 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, призначення платежу: «Сплата га-
рантійного внеску для участі у спеціалізованому аукціоні від  
«__» ___________ 2015 рік., Лот № ______. Без ПДВ».

Спеціалізований аукціон проводиться відповідно до порядку ведення 
торгів «з голосу», визначеному ст.20 Правил Придніпровської фондової 

біржі та за умови, якщо на ньому присутні не менше двох учасників, які 
виконали всі умови участі в аукціоні. Переможцем аукціону за кожним ло-
том є учасник, який запропонував найвищу ціну лоту. 

Учасник спеціалізованого аукціону, який стає переможцем торгів за від-
повідним лотом, повинен протягом трьох банківських днів сплатити повну 
вартість придбаних цінних паперів (за вирахуванням гарантійного внеску) 
на поточний рахунок біржі в обслуговуючому банку за наступними реквізи-
тами: №26508050000287 в обслуговуючому банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО 305299, отримувач: ПрАТ «Придніпровська фондова біржа», ЄДРПОУ 
25535920, призначення платежу: «Оплата за акції прості іменні по біржо-
вому контракту № _______ від «__» ___________ 2015 рік. Без ПДВ.

Право власності на цінні папери, які продані на аукціоні, переходить до 
переможця аукціону на підставі відомості сквитованих розпоряджень, на-
даних біржею до Центрального депозитарію, не пізніше трьох банківських 
днів з дати укладання біржових контрактів та за умови повного розрахунку 
відповідно до умов укладених біржових контрактів. 

Покупець сплачує додатково біржовий збір за реєстрацію біржового 
контракту згідно затверджених тарифів, який залежить від суми угоди та 
здійснюється на розрахунковий рахунок ПФБ № 26505050001182  в ПАТ 
КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 25535920. Тарифи оприлюд-
нені на сайті: рse.com.ua

Т.в.о. генерального директора
ПрАТ «Придніпровська фондова біржа»  Зелінська Л.М.
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ПРивАТНе АКЦіОНеРНе ТОвАРиСТвО 
«НАфТОГАЗвиДОбУвАННЯ» 

(код за ЄДРПОУ 32377038), далі — Товариство, повідомляє, що 
03.02.2015 р. було закрито поточний рахунок Товариства № 26009010393044 
відкритий в Відділенні «Київська регіональна дирекція» ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (надалі — ПАТ «ВТБ Банк»), код 
банку 321767. У зв’язку із цим у пунктах «4.7.5.3» та «4.7.5.4.» Проспекту 
емісії облігацій Товариства, що затверджений Протоколом Наглядової 
Ради ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» № 3-25/12/2013 від «25» грудня 
2013 року (далі — Проспект) вважати правильним поточний рахунок Това-
риства, що відкритий у ПАТ «ПУМБ» із наступними реквізитами: 
п/р 260011280 у ПАТ «ПУМБ» у м. Київ, МФО 334851. 

Повідомляємо, що 02.02.2015 р. розірвано Договір андеррайтингу 
№ 131225-01-АА-ІБ від 25.12.2013р. між ПАТ «ВТБ Банк» та Товариством. 
Укладення договорів з першими власниками облігацій серії «A», «В» та 
«С» буде проводитися на фондовій біржі Публічне акціонерне товариство 
«Фондова біржа «Перспектива» Товариством самостійно, без залучення 
андеррайтера.
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Повне найменування емітента: віДКРиТе АКЦіО-
НеРНе ТОвАРиСТвО «ДОМОбУДівНиЙ 
КОМбіНАТ «вIДРАДНиЙ»; Код за ЄДРПОУ: 
04012158; Місцезнаходження: 03065 м. Київ вул.Козелецька, 
буд.24; Міжміський код, телефон та факс: (044) 408-50-09; Елек-
тронна поштова адреса: vidradnu@emzvit.com.ua; Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/04012158; 
Вид особливої інформації: Вiдомостi про припинення емiтента 
шляхом лiквiдацiї за рiшенням суду. Господарським судом м. Києва 
02.02.2015 року винесенно судове рiшення про лiквiдацiю емiтента. 
Строк дiї лiквiдацiйної процедури-12 мiсяцiв. Рiшення про 
лiквiдацiю було прийнято зборами кредиторiв та комiтетом 
кредиторiв. До комiтету кредиторiв входять: ПАТ «ХК «Київмiськбуд»; 
ТОВ «АГАТА»; ТОВ «Бiзнес Системи Комерц»; ПП «Дiнакор». На 
пiдставi протоколу засiдання комiтету кредиторiв до суду було по-
дано клопотання про дострокове припинення санацiї та вiдкриття 
лiквiдацiйної процедури. Уповноважену особу, визначену вiдповiдно 
до рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства, та яка має 
повноваження представляти iнтереси акцiонерiв у процесi прова-
дження справи про банкрутство не визначали, так як рiшення про 
лiквiдацiю емiтента винесено судом, а не загальними зборами 
акцiонерiв. За даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2013 р., яка пiдтверджена аудиторським висновком за 
2013  рiк вартiсть чистих активiв має вiд'ємне значення та складає 
19422,0 тис. грн., сума зобов'язань: поточнi зобов'язання 
пiдприємства складають 31138,0 тис. грн., довгостроковi забезпе-
чення витрат персоналу складають 30,0 тис. грн. Розмiр власного 
капiталу має вiд'ємне значення та складає - 19452,0 тис. Грн 
Активiв емiтента не достатньо для розрахунку за його 
зобов'язаннями, тому суми пiсля задоволення вимог кредиторiв не 
залишиться i не буде розподiлятися мiж акцiонерами. Особа, за-
значена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить-
ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. Ліквідатор Терещук О.В. 02.02.2015 р.

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 ТОвАРиСТвО «УКРАїНСьКА 
IНОвАЦIЙНО-фIНАНСОвА КОМПАНIЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 25198262
3. Місцезнаходження 04212, м. Київ, ул. Маршала Малиновського, 12А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 495-23-73 044 495-23-75
5. Електронна поштова адреса lydmila@vsei.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.uifc.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

Дата повiдомлення емiтента особою, яка здiйснює облiк права 
власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України 
(ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»), про змiну власникiв акцiй, яким 
належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй — 03.02.15. Власник iстотної 
участi в Товариствi : ТОВ «Центр управлiння проектами-Буча» (код 
34613144), мiсцезнаходження : м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12 А

До змiни пакета акцiй:- розмiр частки у статутному капiталi емiтента : 
10,9003%;- загальна кiлькiсть акцiй: 545016;- вiдсоток голосiв у вищому 
органi емiтента за акцiями, що належать власнику iстотної участi, у 
загальнiй кiлькостi голосiв: 10.9003%;

Пiсля змiни пакета акцій:- розмiр частки у статутному капiталi емiтента : 
9.5277%;- загальна кiлькiсть акцiй: 476 386;- вiдсоток голосiв у вищому 
органi емiтента за акцiями, що належать власнику iстотної участi, у 
загальнiй кiлькостi голосiв: 9.5277%; — пiдстава змiни пакета власника 
акцiй: продаж вказаною особою акцiй емiтента.

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор  бобриньов Олег 
володимирович 04.02.15

М.П. (підпис)      (ініціали та прізвище керівника)    (дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД" 

(код ЄДРПОУ 34586027, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова,
будинок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 12.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 17.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова,
будинок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загаль-
ні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою прове-
дення загальних зборів з 16.30 до 16.50. Час початку реєстрації акціонерів
о 16 годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 16 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 06.03.2015 року.

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

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення 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, Індустрі-
альний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова
особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генераль-
ний директор - Клочко Юлія Володимирівна, тел. (056)789-03-86. Також
розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення загальних
зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який
посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на пра-
во участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про про-
ведення загальних зборів - 05.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ
ЗАВОД";

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14311614;
3. Місцезнаходження: 49052, м. Дніпропетровськ, вул. Щепкіна, буд. 53;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 370-28-05, факс (056) 31-25-03;
5. Електронна поштова адреса емітента: mail@aodaz.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.aodaz.com.ua;
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. Ві-
домості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсот-
ків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення 
03.02.2015 року Товариством отримано від ПАТ "Національний депози-

тарій України" реєстр власників іменних цінних паперів станом на 31 груд-
ня 2014 року, згідно з яким стало відомо про зміну власників акцій, яким

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:
1) пакет акцій "фізичної особи" збільшився від 8,564% до 19,1847% ста-

тутного капіталу (розмір збільшення від 2808867 шт. простих іменних акцій
до 6292290 шт.);

2) пакет акцій "фізичної особи" збільшився від 14,291% до 37,9466%
статутного капіталу (розмір збільшення від 4687266 шт. простих іменних
акцій до 12445937 шт.);

3) пакет акцій юридичної особи-Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "ЛОВ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 21916499, місцезнаходження - 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, буд. 4), яке володіло акціями Товариства
та мало 16,3847% статутного капіталу - зменшився до 0% (розмір змен-
шення від 5373930 шт. простих іменних акцій до 0 шт.);

4) пакет акцій юридичної особи-Товариство з додатковою відповідаль-
ністю "УКРСПЕЦТЕХНІКА" (код ЄДРПОУ 30720322, місцезнаходження -
49061, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 80-б), яке володіло акціями То-
вариства та мало 16,933% статутного капіталу - зменшився до 0% (розмір
зменшення від 5553782 шт. простих іменних акцій до 0 шт.)

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством. 2. Голова правління Бобко В.А 04.02.2015 р.

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 197406 175303
Основні засоби 7 41
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 68054 5
Грошові кошти та їх еквіваленти 22001 22009
Нерозподілений прибуток 106 104
Власний капітал 150139 150104
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов'язання 17596 17596
Поточні зобов'язання 29671 7603
Чистий прибуток 2 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 7
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД" 

(код ЄДРПОУ 34586027, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова,
будинок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 12.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 17.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова,
будинок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загаль-
ні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою прове-
дення загальних зборів з 16.30 до 16.50. Час початку реєстрації акціонерів
о 16 годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 16 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 06.03.2015 року.

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

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення 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, Індустрі-
альний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова
особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генераль-
ний директор - Клочко Юлія Володимирівна, тел. (056)789-03-86. Також
розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення загальних
зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який
посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на пра-
во участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про про-
ведення загальних зборів - 05.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ
ЗАВОД";

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14311614;
3. Місцезнаходження: 49052, м. Дніпропетровськ, вул. Щепкіна, буд. 53;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 370-28-05, факс (056) 31-25-03;
5. Електронна поштова адреса емітента: mail@aodaz.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.aodaz.com.ua;
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. Ві-
домості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсот-
ків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення 
03.02.2015 року Товариством отримано від ПАТ "Національний депози-

тарій України" реєстр власників іменних цінних паперів станом на 31 груд-
ня 2014 року, згідно з яким стало відомо про зміну власників акцій, яким

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:
1) пакет акцій "фізичної особи" збільшився від 8,564% до 19,1847% ста-

тутного капіталу (розмір збільшення від 2808867 шт. простих іменних акцій
до 6292290 шт.);

2) пакет акцій "фізичної особи" збільшився від 14,291% до 37,9466%
статутного капіталу (розмір збільшення від 4687266 шт. простих іменних
акцій до 12445937 шт.);

3) пакет акцій юридичної особи-Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "ЛОВ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 21916499, місцезнаходження - 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, буд. 4), яке володіло акціями Товариства
та мало 16,3847% статутного капіталу - зменшився до 0% (розмір змен-
шення від 5373930 шт. простих іменних акцій до 0 шт.);

4) пакет акцій юридичної особи-Товариство з додатковою відповідаль-
ністю "УКРСПЕЦТЕХНІКА" (код ЄДРПОУ 30720322, місцезнаходження -
49061, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 80-б), яке володіло акціями То-
вариства та мало 16,933% статутного капіталу - зменшився до 0% (розмір
зменшення від 5553782 шт. простих іменних акцій до 0 шт.)

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством. 2. Голова правління Бобко В.А 04.02.2015 р.

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 197406 175303
Основні засоби 7 41
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 68054 5
Грошові кошти та їх еквіваленти 22001 22009
Нерозподілений прибуток 106 104
Власний капітал 150139 150104
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов'язання 17596 17596
Поточні зобов'язання 29671 7603
Чистий прибуток 2 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 7

ПУбЛічНе АКЦіОНеРНе ТОвАРиСТвО 
«ХАРКівСьКиЙ ЗАвОД «ОРГТеХНіКА»

(код за ЄДРПОУ 00225911, 
місцезнаходження: 61001, м. Харків, проспект Гагаріна, 20)

повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться

25 березня 2015 р. о 15:00 год за адресою: 
м. Харків, проспект Гагаріна, 20, кімн. № 2-17.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем
проведення зборів з 14:00 до 14:30 год.

ПОРЯДОК ДеННиЙ:
1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне за-

безпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту.

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

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

8. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік, розподіл прибутку 
за 2014 рік. 

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

Найменування показника Період 
2014 рік 2013 рік

Усього активів 17663 18259
Основні засоби 14109 15003

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 34 108
Сумарна дебіторська заборгованість 950 890
Грошові кошти та їх еквіваленти 1013 1634
Нерозподілений прибуток 119 649
Власний капітал 17179 17970
Статутний капітал 5398 5398
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 259 274
Чистий прибуток (збиток) 119 649
Середньорічна кількість акцій (шт.) 89973 89973
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 19 березня 2015 року, за три робочі дні до 
дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загаль-
них зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: м. Харків, вул. Гага-
ріна, 20, кімн. № 2-10. бухгалтерія з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 
16-00  год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами Федоріна Г.А. 

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для 
ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товари-
ством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день 
проведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи нада-
ються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попере-
днього письмового запиту.

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

Тел. для довідок: (057) 732-31-39.
Наглядова рада ПАТ «Харківський завод «Оргтехніка»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРивАТНе АКЦіОНеРНе ТОвАРиСТвО 
«СТРАХОвА КОМПАНіЯ «ПРОвіДНА»

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-

ство «Страхова Компанія «ПРОВІДНА». 1.2.  Організаційно — правова 
форма емітента: Приватне акціонерне товариство. 1.3 Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ емітента: 23510137. 1.4 Місцезнаходження емі-
тента: 03049, місто Київ, просп. Повітрофлотський, 25. 1.5 Міжміський 
код, телефон та факс емітента: (044) 492 18 18. 1.6 Електронна пошто-
ва адреса: v.pleshkova@providna.com.ua 1.7. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.providna.ua 1.8 Вид особливої інформації: зміна власни-
ків акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст Повідомлення:
03.02.2015р. ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» отримало від ПАТ «НДУ» ре-

єстр власників іменних цінних паперів станом на 30.01.2015р. (вих. 

№ 1144 від 03.02.2015р.), на підставі якого стало відомо про зміну 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, 
а саме: розмір частки акціонера Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Росгосстрах» (місцезнаходження: 140002, Росія, Московська 
область, м. Люберци, вул. Паркова, буд.3. Державний реєстраційний 
номер юридичної особи 1025003213641) до зміни пакета акцій стано-
вив 99,9992% статутного капіталу; розмір частки акціонера Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Росгосстрах» після зміни пакета 
акцій становить 90,0001% статутного капіталу; розмір пакета акцій ак-
ціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Росгосстрах», у 
тому числі з урахуванням зміни розміру — 90,0001% статутного капі-
талу.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова Правління Д.М. Мельник 
04.02.15р. 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ПУбЛічНе АКЦіОНеРНе ТОвАРиСТвО 
«КОМеРЦіЙНиЙ бАНК «ХРеЩАТиК»

ПОвіДОМЛеННЯ ПРО СКЛиКАННЯ 
ЗАГАЛьНиХ ЗбОРів АКЦіОНеРів ПАТ «Кб «ХРеЩАТиК»,

код ЄДРПОУ 19364259
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕ-

ЩАТИК», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А, по-
відомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів банку.

Загальні збори акціонерів банку відбудуться 12 березня 2015 року за 
адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 1, «Fairmont 
Grand Hotel Kyiv», 1-й поверх, зал «Київ-1».

Початок зборів о 15-00 годині.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних збо-

рах акціонерів проводиться 12 березня 2015 року з 14-30 до 15-00 за міс-
цем проведення Загальних зборів акціонерів. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 05 березня 2015 року. 

Для участі у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) 
необхідно мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представ-
ника), а представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) — також 
документи, що підтверджують повноваження представника на участь у 
Загальних зборах акціонерів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

ПОРЯДОК ДеННиЙ:
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2014 рік.
3. Звіт Правління про підсумки діяльності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 

2014 рік.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
5. Звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності 

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2014 рік та заходи за результатами їх розгляду.
6. Про річну фінансову звітність, фінансовий результат діяльності та 

покриття збитків ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2014 рік.
7. Про затвердження кошторису витрат Спостережної Ради на 

2015 рік.
Акціонери банку, які бажають ознайомитися з документами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення 
річних Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до банку у робочі 
дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 
18.00) за місцезнаходженням ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»: м. Київ, вул. Іллін-
ська, буд. 8, 10-й під’їзд, 2 поверх, кімната 1.

У день проведення річних Загальних зборів акціонери банку можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: 
м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 1, «Fairmont Grand Hotel Kyiv», 
1-й поверх, зал «Київ-1».

Посадові особи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», відповідальні за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного — Голова Правління Гриджук Дмитро Миколайо-
вич та Директор юридичного департаменту Олійник Василь Олексійович.

Довідки за телефонами: (044) 428-97-51. 
ОСНОвНі ПОКАЗНиКи

фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кб «ХРеЩАТиК»*
(тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний

(31.12.2014)
Попередній
(31.12.2013)

Усього активів 9 044 240 8 822 107
Основні засоби 121 156 193 340
Довгострокові фінансові інвестиції 0 166 782
Запаси 248 231 83 031
Сумарна дебіторська заборгованість 66 091 424 228
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 367 199 1 365 054
Нерозподілений прибуток (344 279) (201 078)
Власний капітал 558 807 707 688
Статутний капітал 828 828 828 828 
Довгострокові зобов'язання 4 629 384 4 808 801
Поточні зобов’язання 2 074 382 1 507 228
Чистий прибуток (збиток) (142 824) 7 327
Середньорічна кількість акцій (шт.) 724 500 724 500
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)

1 514 1 751

* рекомендована форма відповідно до рішення ДКЦПФР «Про роз-
криття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведен-
ня загальних зборів» № 324 від 26.05.2006р.

Голова Спостережної Ради  А.Л. Герасименко 

ПОвіДОМЛеННЯ ПРО СКЛиКАННЯ РічНиХ ЗАГАЛьНиХ ЗбОРів 

АТ «ПівДеНь»
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ПІВДЕНЬ» 

(надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 14312625, адреса місцезнахо-
дження: 02121, м. Київ, Харківське шосе, будинок 201/203) повідом-
ляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
12.03.2015 року о 09-00 за адресою: 02121, м. Київ, Харківське 
шосе, будинок 201/203, у приміщенні адміністративного корпусу 
АТ «ПівДеНь» у залі засідань. Реєстрація відбудеться з 08-00 по 
08-45 за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДеННиЙ (ПеРеЛіК ПиТАНь ЩО виНОСЯТьСЯ НА 
ГОЛОСУвАНННЯ):

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування 

на зборах.
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік 

та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 
5. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2014 року та 

прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора Товариства за підсумками 2014 року, висновок Ре-

візора щодо річного звіту і балансу Товариства та прийняття рішення 
за результатами розгляду звіту та висновку.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 

2014  рік.
9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом 

викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та 
підписання Статуту Товариства у новій редакції.

10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Това-
риства («Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», 
«Про Правління», «Про Ревізора»). 

Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 05.03.2015 р. Порядок ознайомлення акці-
онерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного 
зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись 
в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в 
період з 09.02.2015 р. по 11.03.2015 р. у робочі дні в час з 10-00 по 
16:00 за адресою: 02121, м. Київ, Харківське шосе, будинок 201/203, 
у приміщенні адміністративного корпусу АТ «ПІВДЕНЬ» у залі засі-
дань, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Заступ-
ник Голови правління Чумачов Олексій Миколайович.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу 
акціонера або довірену особу; довіреність на право участі в зборах 
для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно 
до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 562-62-34; 
(044) 562-62-30

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

Найменування показника період
звітний 
(2014 р.)

попере-
дній 

(2013  р.)
Усього активів 2353, 2380,9
Основні засоби (залишкова вартість) 1753,9 2021,3
Довгострокові фінансові інвестиції 2,1 2,1
Запаси 112,6 63,6
Сумарна дебіторська заборгованість 465,0 263,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,4 2,0
Нерозподілений прибуток 1057,0 1176,4
Власний капітал 1745,0 1864,4
Статутний капітал 587,1 587,1
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 590,4 516,5
Чистий прибуток (збиток) -119,4 -192,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2348472 2348472
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

20 22

Наглядова Рада АТ «ПівДеНь»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ" 

(код ЄДРПОУ 35496453, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова,

будинок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,

куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 11.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 16.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49000, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 15.30 до 15.50. Час початку реєстрації акціонерів о
15 годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 15 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 05.03.2015 року.

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

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення 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 ад-
ресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Директор - Нікіті-
на Марина Олександрівна, тел. (056) 789-32-66. Також розкриваємо іншу
інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для участі у
зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосуван-
ня на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складан-
ня переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних збо-
рів - 05.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства за 2014 рік (тис. грн):

(код ЄДРПОУ 37450143, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 11.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 14.30. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 14.00 до 14.20. Час початку реєстрації акціонерів о 14
годині 00 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів о 14 годині 20 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 05.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з по-
рядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-

нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:До дня проведен-
ня загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери мо-
жуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адре-
сою: 49051,Дніпропетровська обл.,місто Дніпропетровськ,Індустріальний
район, вулиця Винокурова,будинок 5,зала засідань. Посадова особа відпові-
дальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правління - Де-
моллi Надiя Сергiївна, тел. (056)7885981.Також розкриваємо іншу інформа-
цію в повідомленні про проведення загальних зборів.Для участі у зборах не-
обхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам
акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах,
оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акці-
онерів, для повідомлення про проведення загальних зборів - 05.02.2015 р.  

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

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 51581 50822
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6 6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 5707 4
Грошові кошти та їх еквіваленти 6401 6451
Нерозподілений прибуток 21 5
Власний капітал 51542 50809
Статутний капітал 50800 50800
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 39 13
Чистий прибуток 17 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 203200000 203200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 10

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів  53791 52517

ВлУсДо

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОСТАЧПРОМ"
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ"

(код ЄДРПОУ 36906459, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 10.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 12.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 11.30 до 11.50. Час початку реєстрації акціонерів
11.30; Час закінчення реєстрації акціонерів 11.50.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 04.03.2015 року.

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

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення 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 ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генеральний Ди-
ректор - Козiєнко Олександр Сергійович, тел. (056) 734-40-60. Також пові-
домляємо про додаткову інформацію в повідомленні про проведення за-
гальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про
проведення загальних зборів - 04.02.2015 р. Для участі у зборах необхідно
мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціоне-
рів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, офор-
млену згідно з чинним законодавством.

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

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 175211 173248
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 35036 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 19401 19440
Нерозподілений прибуток 70 64
Власний капітал 140201 138373
Статутний капітал 93247 93247
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 35010 34875
Чистий прибуток 6 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) 6 8

(код ЄДРПОУ 36346918, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата проведен-
ня загальних зборів акціонерів: 09.03.2015 року. Час проведення загальних
зборів акціонерів: Початок зборів о 16.00. Місце проведення загальних збо-
рів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро-
петровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала
засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 15.30 до 15.50. Час початку реєстрації акціонерів о 15
годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 15 годині 50 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 03.03.2015 року.

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

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 

5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 

Поточні зобов'язання 31 3
Чистий прибуток 8 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 158000000 158000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 8

Основні засоби  (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість  2005 4
Грошові кошти та їх еквіваленти 6601 6619
Нерозподілений прибуток 24 16
Власний капітал 53760 52514
Статутний капітал 39500 39500
Довгострокові зобов'язання 0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДІАІНВЕСТ"
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОСТ- ІНВЕСТ" 

код ЄДРПОУ 21674760, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 10.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 17.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 16.30 до 16.50. Час початку реєстрації акціонерів о
16 годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 16 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 04.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з по-
рядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15.Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16.Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18.Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення 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 ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генеральний ди-
ректор - Кулієва Світлана Сергіївна, тел. (056)7895288. Також розкриваємо
іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів Для
участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та го-
лосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 04.02.2015р.

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

17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення 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 ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правлін-
ня - Демоллi Надiя Сергiївна, тел. (056) 788-22-49. Також розкриваємо ін-
шу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для учас-
ті у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу,
представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосу-
вання на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата скла-
дання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних
зборів - 04.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн):

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 56615 52361
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3 3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 10 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 7202 7029
Нерозподілений прибуток (збиток) 18 11
Власний капітал 54622 52358
Статутний капітал 28000 28000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1993 3
Чистий прибуток (збиток) 7 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) 7 6

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 111641 111462
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 20 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 12801 12447
Нерозподілений прибуток 7 4
Власний капітал 101503 99006
Статутний капітал 99000 99000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 10134 12450
Чистий прибуток (збиток) 3 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 99000000 99000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 7 6

(код ЄДРПОУ 35973723, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 11.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 10.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні

збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 09.30 до 09.50. Час початку реєстрації акціонерів о
09 годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 09 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 05.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з по-
рядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ"

(код ЄДРПОУ 36906459, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 10.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 12.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 11.30 до 11.50. Час початку реєстрації акціонерів
11.30; Час закінчення реєстрації акціонерів 11.50.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 04.03.2015 року.

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

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення 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 ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генеральний Ди-
ректор - Козiєнко Олександр Сергійович, тел. (056) 734-40-60. Також пові-
домляємо про додаткову інформацію в повідомленні про проведення за-
гальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про
проведення загальних зборів - 04.02.2015 р. Для участі у зборах необхідно
мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціоне-
рів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, офор-
млену згідно з чинним законодавством.

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

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 175211 173248
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 35036 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 19401 19440
Нерозподілений прибуток 70 64
Власний капітал 140201 138373
Статутний капітал 93247 93247
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 35010 34875
Чистий прибуток 6 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) 6 8

(код ЄДРПОУ 36346918, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата проведен-
ня загальних зборів акціонерів: 09.03.2015 року. Час проведення загальних
зборів акціонерів: Початок зборів о 16.00. Місце проведення загальних збо-
рів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро-
петровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала
засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 15.30 до 15.50. Час початку реєстрації акціонерів о 15
годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 15 годині 50 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 03.03.2015 року.

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

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 

5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 

Поточні зобов'язання 31 3
Чистий прибуток 8 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 158000000 158000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 8

Основні засоби  (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість  2005 4
Грошові кошти та їх еквіваленти 6601 6619
Нерозподілений прибуток 24 16
Власний капітал 53760 52514
Статутний капітал 39500 39500
Довгострокові зобов'язання 0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДІАІНВЕСТ"
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5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення 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 ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа

відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правлін-
ня - Леонтюк Володимир Олегович, тел. (056)7350117. Також розкриваємо
іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для
участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та го-
лосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 05.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн):

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 54260 58899
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 16016 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 6601 6666
Нерозподілений прибуток 22 15
Власний капітал 54234 52247
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 26 6652
Чистий прибуток 7 1
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 8

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН"

(код ЄДРПОУ 35811822, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонефрів: 12.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 10.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 09.30 до 09.50. Час початку реєстрації акціонерів о 09
годині 30 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів о 09 годині 50 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 06.03.2015 року.

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

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:До дня проведен-
ня загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери мо-
жуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адре-
сою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ,Індустріальний
район, вулиця Винокурова,будинок 5, зала засідань. Посадова особа відпо-
відальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правління - Ко-
зiєнко Олександр Сергійович, тел. (056) 788-92-86. Також розкриваємо іншу
інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для участі у
зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування
на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання пе-
реліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборів -
05.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн):

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 190282 190023
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 12
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 24304 347
Грошові кошти та їх еквіваленти 23801 23833
Нерозподілений прибуток (збиток) 27 9
Власний капітал 190256 190020
Статутний капітал 190000 190000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 26 3
Чистий прибуток (збиток) 19 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19000000 19000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 8

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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(код ЄДРПОУ 35430612, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 09.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 12.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 11.30 до 11.50. Час початку реєстрації акціонерів о 11
годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 11 годині 50 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 03.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-

нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня проведення за-
гальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть оз-
найомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район,
вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань.  Посадова особа відповідаль-
на за порядок ознайомлення з документами - Голова Правління - Демоллі
Надія Сергіївна, тел. (056) 788-24-45. Також розкриваємо іншу інформацію в
повідомленні про проведення загальних зборів. Для участі у зборах необхід-
но мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акці-
онерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах,
оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акці-
онерів, для повідомлення про проведення загальних зборів - 04.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.): 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДІКАЛ
ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ"

(код ЄДРПОУ 33719147, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 10.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 14.30. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 14.00 до 14.20. Час початку реєстрації акціонерів
14.00; Час закінчення реєстрації акціонерів 14.20.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 04.03.2015 року.

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

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення 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 ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правлін-
ня - Лейбиченко Ольга Анатоліївна, тел. (056)7895098. Також розкриваємо
іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів.Для
участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та го-
лосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 04.02.2015р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн):

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 62520 62278
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 3901
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1786 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 8501 6334
Нерозподілений прибуток 364 349
Власний капітал 57975 50228
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 4545 12050
Чистий прибуток (збиток) 16 1
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 6

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ"

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів  176859 184683

5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення 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 ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа

відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правлін-
ня - Леонтюк Володимир Олегович, тел. (056)7350117. Також розкриваємо
іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для
участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та го-
лосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 05.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн):

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 54260 58899
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 16016 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 6601 6666
Нерозподілений прибуток 22 15
Власний капітал 54234 52247
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 26 6652
Чистий прибуток 7 1
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 8

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН"

(код ЄДРПОУ 35811822, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонефрів: 12.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 10.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 09.30 до 09.50. Час початку реєстрації акціонерів о 09
годині 30 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів о 09 годині 50 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 06.03.2015 року.

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

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:До дня проведен-
ня загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери мо-
жуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адре-
сою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ,Індустріальний
район, вулиця Винокурова,будинок 5, зала засідань. Посадова особа відпо-
відальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правління - Ко-
зiєнко Олександр Сергійович, тел. (056) 788-92-86. Також розкриваємо іншу
інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для участі у
зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування
на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання пе-
реліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборів -
05.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн):

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 190282 190023
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 12
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 24304 347
Грошові кошти та їх еквіваленти 23801 23833
Нерозподілений прибуток (збиток) 27 9
Власний капітал 190256 190020
Статутний капітал 190000 190000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 26 3
Чистий прибуток (збиток) 19 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19000000 19000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 8
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРОМТЕХМОНТАЖ" 
(код ЄДРПОУ 37032787, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська

обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 11.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 12.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 11.30 до 11.50. Час початку реєстрації акціонерів о 11
годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 11 годині 50 хви-
лин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 05.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з по-
рядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення 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 ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правлін-
ня - Сорока Олег Михайлович, тел. (056)7893286. Також розкриваємо іншу
інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для участі у
зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосуван-
ня на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складан-
ня переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних збо-
рів - 05.02.2015 р.

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

Основні засоби  (за залишковою вартістю) 20 24
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість  23 4
Грошові кошти та їх еквіваленти 20601 20655
Нерозподілений прибуток 7 5
Власний капітал 164308 164308
Статутний капітал 164000 164000
Довгострокові зобов'язання 0 0

Поточні зобов'язання 12551 20675
Чистий прибуток 2 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 656000000 656000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 8

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 55234 52630
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3596 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 6901 6957
Нерозподілений прибуток 64 57
Власний капітал 55197 52629
Статутний капітал 28000 28000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 37 1
Чистий прибуток 7 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 8

(код ЄДРПОУ 32043600, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 11.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 17.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 16.30 до 16.50. Час початку реєстрації акціонерів о
16 годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 16 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 05.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з по-
рядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 

4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПАНІЯ "ОЙЛ СІТІ" 
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можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення 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 ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правлін-
ня - Романюк В`ячеслав Іванович, тел. (056)7884393. Також розкриваємо
іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для
участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та го-
лосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 05.02.2015р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн):

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 154646 150016
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 12
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 18989 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 12601 18851
Нерозподілений прибуток (збиток) 15 11
Власний капітал 150118 150014
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 4528 2
Чистий прибуток (збиток) 4 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15000000 1500000
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 
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА КОЛЕКТ"

(код ЄДРПОУ 37717363,місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 12.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 14.30. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 14.00 до 14.20. Час початку реєстрації акціонерів о
14 годині 00 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 14 годині 20
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 06.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення 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 ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Директор - Кулі-
єва Світлана Сергіївна, тел. (056) 788-37-16. Також розкриваємо іншу ін-
формацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для участі у
зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосуван-
ня на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складан-
ня переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних збо-
рів - 05.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.): 

(код ЄДРПОУ 38103607, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди
мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата проведення за-
гальних зборів акціонерів: 12.03.2015 року. Час проведення загальних зборів
акціонерів: Початок зборів о 12.00. Місце проведення загальних зборів акці-
онерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ,
Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні

збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 11.30 до 11.50. Час початку реєстрації акціонерів о 11
годині 30 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів о 11 годині 50 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 06.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним:

1.Обрання лічильної комісії; 
2.Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 56438 60946
Основні засоби 7 8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 83 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 11201 6863
Нерозподілений прибуток 13 5
Власний капітал 56423 54094
Статутний капітал 32001 32001
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 15 6852
Чистий прибуток 8 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 128002000 128002000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 7

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРОМТЕХМОНТАЖ" 
(код ЄДРПОУ 37032787, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська

обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 11.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 12.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 11.30 до 11.50. Час початку реєстрації акціонерів о 11
годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 11 годині 50 хви-
лин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 05.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з по-
рядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення 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 ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правлін-
ня - Сорока Олег Михайлович, тел. (056)7893286. Також розкриваємо іншу
інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для участі у
зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосуван-
ня на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складан-
ня переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних збо-
рів - 05.02.2015 р.

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

Основні засоби  (за залишковою вартістю) 20 24
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість  23 4
Грошові кошти та їх еквіваленти 20601 20655
Нерозподілений прибуток 7 5
Власний капітал 164308 164308
Статутний капітал 164000 164000
Довгострокові зобов'язання 0 0

Поточні зобов'язання 12551 20675
Чистий прибуток 2 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 656000000 656000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 8

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 55234 52630
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3596 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 6901 6957
Нерозподілений прибуток 64 57
Власний капітал 55197 52629
Статутний капітал 28000 28000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 37 1
Чистий прибуток 7 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 8

(код ЄДРПОУ 32043600, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 11.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 17.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 16.30 до 16.50. Час початку реєстрації акціонерів о
16 годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 16 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 05.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з по-
рядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 

4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
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5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня проведення за-
гальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть оз-
найомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район,

вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа відповідаль-
на за порядок ознайомлення з документами - Директор - Санжаровський Ан-
дрій Миколайович, тел. (056)7894207. Також розкриваємо іншу інформацію
із повідомлення про проведення загальних зборів. Для участі у зборах необ-
хідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам ак-
ціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах,
оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акці-
онерів, для повідомлення про проведення загальних зборів - 05.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 155333 168809
Основні засоби 8 15
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 17 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 18801 18825
Нерозподілений прибуток 18 2
Власний капітал 150506 150006
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 4827 18803
Чистий прибуток 16 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 8

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРФАРМ-ІНВЕСТ" 

(код ЄДРПОУ 35089957, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова,
будинок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 12.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 16.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова,
будинок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загаль-
ні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою прове-
дення загальних зборів з 15.30 до 15.50. Час початку реєстрації акціонерів
о 15 годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 15 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 06.03.2015 року.

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

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16.Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення 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, Індустрі-
альний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова
особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова
Правління - Сорока Олег Михайлович, тел. (056)735-10-16. Також розкри-
ваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення загальних зборів.
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує
особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та
голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 05.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 180164 202611
Основні засоби 9 22
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 36 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 22601 22638
Нерозподілений прибуток 21 2
Власний капітал 180145 180005
Статутний капітал 180000 180000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 19 22606
Чистий прибуток 20 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18000000 18000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 8

5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня проведення за-
гальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть оз-
найомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район,

вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа відповідаль-
на за порядок ознайомлення з документами - Директор - Санжаровський Ан-
дрій Миколайович, тел. (056)7894207. Також розкриваємо іншу інформацію
із повідомлення про проведення загальних зборів. Для участі у зборах необ-
хідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам ак-
ціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах,
оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акці-
онерів, для повідомлення про проведення загальних зборів - 05.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 155333 168809
Основні засоби 8 15
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 17 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 18801 18825
Нерозподілений прибуток 18 2
Власний капітал 150506 150006
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 4827 18803
Чистий прибуток 16 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 8

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРФАРМ-ІНВЕСТ" 

(код ЄДРПОУ 35089957, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова,
будинок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 12.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 16.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова,
будинок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загаль-
ні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою прове-
дення загальних зборів з 15.30 до 15.50. Час початку реєстрації акціонерів
о 15 годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 15 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 06.03.2015 року.

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

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16.Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення 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, Індустрі-
альний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова
особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова
Правління - Сорока Олег Михайлович, тел. (056)735-10-16. Також розкри-
ваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення загальних зборів.
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує
особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та
голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 05.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 180164 202611
Основні засоби 9 22
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 36 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 22601 22638
Нерозподілений прибуток 21 2
Власний капітал 180145 180005
Статутний капітал 180000 180000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 19 22606
Чистий прибуток 20 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18000000 18000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 8

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД" 

(код ЄДРПОУ 34586027, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова,
будинок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 12.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 17.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова,
будинок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загаль-
ні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою прове-
дення загальних зборів з 16.30 до 16.50. Час початку реєстрації акціонерів
о 16 годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 16 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 06.03.2015 року.

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

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення 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, Індустрі-
альний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова
особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генераль-
ний директор - Клочко Юлія Володимирівна, тел. (056)789-03-86. Також
розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення загальних
зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який
посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на пра-
во участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про про-
ведення загальних зборів - 05.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ
ЗАВОД";

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14311614;
3. Місцезнаходження: 49052, м. Дніпропетровськ, вул. Щепкіна, буд. 53;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 370-28-05, факс (056) 31-25-03;
5. Електронна поштова адреса емітента: mail@aodaz.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.aodaz.com.ua;
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. Ві-
домості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсот-
ків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення 
03.02.2015 року Товариством отримано від ПАТ "Національний депози-

тарій України" реєстр власників іменних цінних паперів станом на 31 груд-
ня 2014 року, згідно з яким стало відомо про зміну власників акцій, яким

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:
1) пакет акцій "фізичної особи" збільшився від 8,564% до 19,1847% ста-

тутного капіталу (розмір збільшення від 2808867 шт. простих іменних акцій
до 6292290 шт.);

2) пакет акцій "фізичної особи" збільшився від 14,291% до 37,9466%
статутного капіталу (розмір збільшення від 4687266 шт. простих іменних
акцій до 12445937 шт.);

3) пакет акцій юридичної особи-Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "ЛОВ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 21916499, місцезнаходження - 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, буд. 4), яке володіло акціями Товариства
та мало 16,3847% статутного капіталу - зменшився до 0% (розмір змен-
шення від 5373930 шт. простих іменних акцій до 0 шт.);

4) пакет акцій юридичної особи-Товариство з додатковою відповідаль-
ністю "УКРСПЕЦТЕХНІКА" (код ЄДРПОУ 30720322, місцезнаходження -
49061, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 80-б), яке володіло акціями То-
вариства та мало 16,933% статутного капіталу - зменшився до 0% (розмір
зменшення від 5553782 шт. простих іменних акцій до 0 шт.)

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством. 2. Голова правління Бобко В.А 04.02.2015 р.

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 197406 175303
Основні засоби 7 41
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 68054 5
Грошові кошти та їх еквіваленти 22001 22009
Нерозподілений прибуток 106 104
Власний капітал 150139 150104
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов'язання 17596 17596
Поточні зобов'язання 29671 7603
Чистий прибуток 2 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 7

Шановний акціонер!
ПРивАТНе АКЦіОНеРНе ТОвАРиСТвО «АбС-УКР» 

(код ЄДРПОУ 24720911, місцезнаходження: 04050, Україна, м. Київ, 
вул. Миколи Пимоненка, буд. 19-21) повідомляє про проведення поза-
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори)

Дата проведення Загальних зборів: 11 березня 2015 року
Час відкриття (проведення) Зборів: 15 година 00 хвилин
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 04050, м. Київ, 

вул.  Миколи Пимоненка, буд. 19-21, оф. 1
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 

участі в Зборах: 14 година 00 хвилин
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 

участі в Зборах: 14 година 45 хвилин
Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «АБС-УКР», які мають пра-

во на участь у Загальних зборах, визначається станом на 24 годину за 
три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 
04  березня 2015 року).

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження результатів приватного розміщення простих 

іменних акцій.
4. Про затвердження звіту про результати приватного розміщення 

простих іменних акцій.

5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста-
туту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.

6. Про надання повноважень на підписання та державну реєстрацію 
нової редакції Статуту.

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

Для участі в Загальних зборах необхідно мати при собі документи, які 
ідентифікують особу акціонера, а представникам акціонерів додатково 
мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, 
оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства 
України.

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 04050, м. Київ, 
вул. Миколи Пимоненка, буд. 19-21, оф. 1 кожного вівторка з 10.00 до 
12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 16.00, а в день проведення Загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Директор Трифонов Олександр 
Миколайович.

Телефон для довідок: (044) 486-54-90. 

Директор  Трифонов О.М. 

5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня проведення за-
гальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть оз-
найомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район,

вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа відповідаль-
на за порядок ознайомлення з документами - Директор - Санжаровський Ан-
дрій Миколайович, тел. (056)7894207. Також розкриваємо іншу інформацію
із повідомлення про проведення загальних зборів. Для участі у зборах необ-
хідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам ак-
ціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах,
оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акці-
онерів, для повідомлення про проведення загальних зборів - 05.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 155333 168809
Основні засоби 8 15
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 17 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 18801 18825
Нерозподілений прибуток 18 2
Власний капітал 150506 150006
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 4827 18803
Чистий прибуток 16 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 8

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРФАРМ-ІНВЕСТ" 

(код ЄДРПОУ 35089957, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова,
будинок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 12.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 16.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова,
будинок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загаль-
ні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою прове-
дення загальних зборів з 15.30 до 15.50. Час початку реєстрації акціонерів
о 15 годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 15 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 06.03.2015 року.

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

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16.Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення 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, Індустрі-
альний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова
особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова
Правління - Сорока Олег Михайлович, тел. (056)735-10-16. Також розкри-
ваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення загальних зборів.
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує
особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та
голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 05.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 180164 202611
Основні засоби 9 22
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 36 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 22601 22638
Нерозподілений прибуток 21 2
Власний капітал 180145 180005
Статутний капітал 180000 180000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 19 22606
Чистий прибуток 20 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18000000 18000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 8

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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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 №192059005 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 
“Інформаційновидавничий 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) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
emi tent@vi do mos tissmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394

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, 
7й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 15019
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

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
04.02.2015 р. 

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРивАТНе АКЦіОНеР-
Не ТОвАРиСТвО «РАЙ АГРО ХіМ»

Код за ЄДРПОУ: 05489359
Місцезнаходження: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Ватуті-

на, 57
Міжміський код, телефон та факс: (04596) 5-45-49
Електронна поштова адреса: at110@atrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://05489359.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

На підставі складеного реєстру власників іменних цінних паперів 

Приватного акціонерного товариства «Рай агро хім», який емітент 
отримав 03 лютого 2015 р. від Центрального депозитарію цінних 
паперів, відбулася зміна власників, які володіють 10 і більше відсо-
тками голосуючих акцій в статутному капіталі товариства, а саме:

1. На особовому рахунку власника – фізичної особи змін не відбу-
лося. Кількість іменних цінних паперів ПрАТ «Рай агро хім», які нале-
жать власнику, 516 603 штук, що становить 47,4115% від статутного 
капіталу.

2. На особовому рахунку власника – фізичної особи відбулося 
зменшення іменних цінних паперів ПрАТ «Рай агро хім» від 
522 305  штук, що становить 47,9348% до 522 304 штук, що становить 
47,9347% від статутного капіталу (розмір зменшення 1 штука, що ста-
новить 0,0001%).

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

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

Директор Цубера василь Юрійович,  04.02.2015 р. 
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 21. ПРАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ 

«КАЛИНКА»
10

 22. ДП МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» 2
 23. ПАТ НАФТОВА КОМПАНІЯ «ОЙЛ СІТІ» 20
 24. ПРАТ НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ 10
 25. ПАТ ОСТ-ІНВЕСТ 17

 26. ПРАТ ПІВДЕНЬ 14
 27. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКА ФОНДОВА БІРЖА 1
 28. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКА ФОНДОВА БІРЖА 8
 29. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКА ФОНДОВА БІРЖА 8
 30. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКА ФОНДОВА БІРЖА 9
 31. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКА ФОНДОВА БІРЖА 9
 32. ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК 7
 33. ПРАТ РАЙ АГРО ХІМ 24
 34. ПРАТ СЕРВІСКОЛІЯМАШ 4
 35. ПАТ СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ 

УПРАВЛІННЯ
19

 36. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» 13
 37. ПАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» 17
 38. ПАТ УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА 

КОМПАНIЯ
12

 39. ПАТ УКРМЕДІАІНВЕСТ 16
 40. ПАТ УКРПОСТАЧПРОМ 15
 41. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 2
 42. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 1
 43. ПАТ УКРФАРМ-ІНВЕСТ 22
 44. ПАТ ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА 

КОЛЕКТ»
21

 45. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРІЙКА ІНВЕСТ» 21
 46. ПАТ ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ 15
 47. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 16355
11

 48. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА» 13
 49. ПАТ ХК «ЕНЕРГОТРЕЙД» 23


