
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
відповідно до вимог Закону України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльнос-
ті» та з метою отримання зауважень і пропозицій, оголошує 
про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищен-
ня рівня корпоративного управління в акціонерних товари-
ствах» на офіційному сайті Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку http://www.nssmc.gov.ua/.

Метою розробки проекту Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо під-
вищення рівня корпоративного управління в акціонерних 
товариствах» є підвищення рівня корпоративного управ-
ління в акціонерних товариствах шляхом:

- удосконалення механізму визначення ринкової вар-
тості емісійних цінних паперів; 

- удосконалення механізму придбання акцій приватно-
го акціонерного товариства за наслідком придбаного 
контрольного пакету акцій;

- запровадження механізму придбання акцій публічно-
го акціонерного товариства за наслідком придбаного 
контрольного та значного контрольного пакету акцій;

- запровадження механізму обов’язкового продажу ак-
цій акціонерами на вимогу акціонера – власника 95 від-
сотків акцій товариства;

- запровадження механізму обов'язкового придбання 
власником пакету акцій у розмірі більше ніж 95 відсотків 
простих акцій товариства, на вимогу акціонерів товари-
ства належних їм акцій.

Зауваження і пропозиції до законопроекту надавати у 
письмовій та електронній формі протягом місяця з дня 

публікації цього повідомлення за адресою: відділ розви-
тку законодавства департаменту аналізу, стратегії та 
розвитку законодавства Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, вул. Московська, 8, м. Київ-
601, 01010, e-mail: olexandr.budionnyi@nssmc.gov.ua та 
Державній регуляторній службі України: вул. Арсеналь-
на, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Голова Комісії  T. Хромаєв 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту рішення Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про затвердження Змін до Положення 

про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових 

організацій та їх обігу (щодо удосконалення 
порядку емісії облігацій міжнародних фінансо-

вих організацій та їх обігу)»
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку (далі – Комісія) від 23.03.2015 № 367 
схвалено проект рішення Комісії «Про затвердження 
Змін до Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу (щодо удосконалення порядку емісії 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обі-
гу)» (далі – Проект), розроблений відповідно до пунк-
ту  13 статті 8 Закону України «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні», з метою 
удосконалення порядку емісії облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу.

Проектом передбачено внесення змін до Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№58 (2062) 26.03.2015 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

1

3

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»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №58, 26 березня 2015 р. 

2

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за № 171/24948, що повязані з необхідністю 
удосконалення порядку емісії облігацій міжнародних фі-
нансових організацій у зв’язку з особливостями функціо-
нування таких організацій та оформленням їх внутрішніх 
документів, та направлені на спрощення деяких реєстра-
ційних процедур НКЦПФР, що пов’язані з емісією таких 
облігацій.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надси-
латися за адресою:

Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 
(департамент корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів) та на адресу електроної пошти (e-mail): 
nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.

Проект оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ко-
місії – http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить десять робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення Проекту. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНфОрМацІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ Та 
НОВиНи НКцПфр

НКцПфр  
зупинила, скасувала,  

відновила обіг цінних паперів
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 24.10.2013 № 2484, п. 1 глави 3 розділу ІV Поло-
ження про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 
27.12.2013 № 2998, зі змінами, та відповідно до доку-
ментів, наданих ТОВ  «К.а.Н.», код за ЄДРПОУ: 
31611715, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б, на зу-
пинення обігу облігацій серії G у зв’язку з анулюванням 
викуплених облігацій, зупинено обіг облігацій 
ТОВ  «К.А.Н.» серії G – розпорядження № 27-Кф-ЗО-О 
від 24 березня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 1 глави 3 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 №  2998, 
зі змінами, та відповідно до документів, наданих 
ТОВ  «К.а.Н.», код за ЄДРПОУ: 31611715, 04073, 
м.  Київ, вул. Куренівська, 2-Б, на зупинення обігу обліга-
цій серії К у зв’язку з анулюванням викуплених облігацій. 

зупинено обіг облігацій ТОВ  «К.А.Н.» серії К – розпо-
рядження №  28-Кф-ЗО-О від 24 березня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 1 глави 3 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 № 2998, 
зі змінами, та відповідно до документів, наданих 
ТОВ  «К.а.Н.», код за ЄДРПОУ: 31611715, місцезнахо-
дження: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б, на зупи-
нення обігу облігацій серії L у зв’язку з анулюванням ви-
куплених облігацій, зупинено обіг облігацій ТОВ «К.А.Н.» 
серії L – розпорядження № 29-Кф-ЗО-О від 24 березня 
2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 1 глави 3 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 №2998, зі 
змінами, та відповідно до документів, наданих 
ТОВ  «К.а.Н.», код за ЄДРПОУ: 31611715, 04073, м. Київ, 
вул. Куренівська, 2-Б, на зупинення обігу облігацій серії 
N у зв’язку з анулюванням викуплених облігацій, зупине-
но обіг облігацій ТОВ «К.А.Н.» серії N – розпорядження 
№ 30-Кф-ЗО-О від 24 березня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 року № 2484 та на підставі пункту 11 Розді-
лу  І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до копії 
Постанови Господарського суду міста Києва від 
27.01.2015 року справа № 910/16637/14, що отримано 
від ліквідатора ПаТ «Особливе конструкторське бюро 
«Південь», зупинено обіг акцій ПАТ «Особливе кон-
структорське бюро «Південь», код за ЄДРПОУ: 
14310939  – розпорядження № 25-Кф-З від 24 березня 
2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.10.2013р. № 2484, на підставі підпункту 1) пункту 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішен-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ням Національної Комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 27.12.2013р. № 2998 (із змінами та 
доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.01.2014р. за № 171/24948, та відповідно 
до документів, отриманих від Публічного акціонерного 
товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК», 
49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемо-
ги,  50, код за ЄДРПОУ: 14360570, на скасування реє-
страції випуску облігацій у зв’язку з погашенням облі-
гацій (серія V), скасовано реєстрацію випуску облігацій 
(серія V) Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «ПриВаТБаНК». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій (серія V) Публічного акці-
онерного товариства комерційного банку «ПРИВАТ-
БАНК» від 07 лютого 2012 року №  06/2/2012, видане 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, дата видачі свідоцтва: 10 травня 2012 року, ану-
льовано – розпорядження №  42-Кф-С-О від 19 бе-
резня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.10.2013р. № 2484, на підставі підпункту 1) пункту 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішен-
ням Національної Комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 27.12.2013р. № 2998 (із змінами та 
доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.01.2014р. за № 171/24948, та відповідно 
до документів, отриманих від Публічного акціонерного 
товариства «УКРСОЦБАНК», 03150, м. Київ, вул. Ков-
пака, 29, код за ЄДРПОУ: 00039019, на скасування ре-
єстрації випуску облігацій у зв’язку з погашенням об-
лігацій (серія І), скасовано реєстрацію випуску облігацій 
(серія І) Публічного акціонерного товариства «УКр-
СОцБаНК». Свідоцтво про реєстрацію випуску обліга-
цій (серія І) Публічного акціонерного товариства «УКР-
СОЦБАНК» від 30 квітня 2013 року № 61/2/2013, видане 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку, дата видачі свідоцтва: 20 червня 2013 року, ану-
льовано – розпорядження № 43-Кф-С-О від 19 бе-
резня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.10.2013 № 2484, рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 14.10.2014р. 
№  1393, пункту 27 розділу I Порядку реєстрації випус-
ку акцій при зміні розміру статутного капіталу акціо-
нерного товариства, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
31 липня 2012 року № 1073, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 23 серпня 2012 року за 
№  1431/21743, пункту 1 розділу IV Порядку скасуван-
ня реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за 
№ 822/23354, та відповідно до документів, наданих 
Публічним акціонерним товариством «Аграрний ко-
мерційний банк», 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 9-А, 
код за ЄДРПОУ: 21570492, на реєстрацію звіту про ре-
зультати приватного розміщення акцій, скасовано реє-
страцію випуску акцій Публічного акціонерного то-
вариства «аграрний комерційний банк». Тимчасове 
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Публічного ак-
ціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» 
від 26 грудня 2014 року № 158/1/2014 - Т, видане На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 23-Кф-СТ-а 
від 23 березня 2015 року.

25.03.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, тел./факс: 

(044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКцПфр обов’язкове.

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «КаХОВ-
СьКий райаГрОХІМ» скликає загальні збори акціонерів 30.04.2015р. 
о 10:00 за адресою товариства: Херсонська обл., м.Каховка, вул.Промис-
лова, 4, кабінет директора, з таким порядком денним: 1.Обрання лічильної 
комісії. 2.Звіт про результати діяльності за 2014р. 3.Звіт наглядової ради, звіт та 
висновки ревкомісії. 4.Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку 
покриття збитків за 2014р. 5.Обрання органів управління товариства 6.Попере-
днє схвалення значних правочинів. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах 24.04.15. З матеріалами зборів можна озна-
йомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до Генерального директо-
ра Трояна Г.І. Реєстрація учасників зборів 30.04.2015 з 09:00 до 09:45 за адре-
сою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та 
довіреність. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) 
(2014/2013): Усього активів 2034/2124. Основні засоби 2017/2111. Запаси 2/2. 
Сумарна дбт заборгованість 14/11. Грошові кошти та їх еквіваленти 1/0. Непо-
критий збиток -5091/-5005. Власний капітал 5347/5347. Статутний капітал 
1742/1742. Поточні зобов’язання 36/40. Збиток -86/-72. Кількість акцій 
6966560/6966560. Чисельність працівників 2/2.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«рЕМОНТНО-БУДІВЕЛьНЕ УПраВЛІННЯ № 1» 
скликає загальні збори акціонерів 27.04.2015р. о 09.00 за адресою това-
риства: м.Херсон, вул.фонтанна, 7-а, кабінет директора, з таким по-
рядком денним: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт про результати ді-
яльності за 2014р. 3.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора. 
4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття 
збитків за 2014р. 5.Обрання наглядової ради та ревізора. Дата складен-
ня переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 21.04.15. З 
матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у 
приймальні до директора Хлевитського І.В. Реєстрація учасників зборів 
27.04.15 з 08.45 до 09.00 за адресою їх проведення. При собі мати пас-
порт, довіреним особам – паспорт та довіреність. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (2014/2013): Усього акти-
вів 333/333. Основні засоби 333/333. Власний капітал 112/112. Статут-
ний капітал 3/3. Непокритий збиток -89/-89. Поточні зобов’язання 
221/221. Кількість акцій 6584/6584. Чисельність працівників 1/1.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів 

ПУБЛІчНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа 
«КаХОВСьКий ЗаВОД ЕЛЕКТрОЗВарюВаЛь-

НОГО УСТаТКУВаННЯ»
ШаНОВНІ аКцІОНЕри!

Доводимо до відома, що річні загальні збори публічного акціонерного 
товариства 

«Каховський завод електрозварювального устаткування»
(місцезнаходження: 74800, Херсонська область, місто Каховка, 

вулиця Пушкіна, 109)
відбудуться «28» квітня 2015 року о 14.20 годині

за адресою: місто Каховка, вулиця Пушкіна, 109, ПаТ «КЗЕСО», 
заводський палац культури. 

Реєстрація акціонерів та їх представників з 12.30 до 14.00 за адресою 
проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах «22» квітня 2015 року

Перелік питань, що виносяться н а голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії та секретаря загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності 

товариства за 2012, 2013 та 2014 роки та визначення основних напрямів 
діяльності товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
правління за 2012, 2013 та 2014 роки.

4. Звіт наглядової ради товариства за 2012 та 2013 роки. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2012, 2013 та 2014 
роки. 

5. Звіт ревізійної комісії товариства за 2012, 2013 та 2014 роки. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2012, 
2013 та 2014 роки. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012, 2013 
та 2014 роки. 

6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік. 
7. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік. 
8. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік. 
9. Про розподіл прибутку та збитків товариства за 2012 рік.
10. Про розподіл прибутку та збитків товариства за 2013 рік.
11. Про розподіл прибутку та збитків товариства за 2014 рік.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради товариства.
13. Обрання членів наглядової ради товариства. Затвердження умов 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової 
ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами наглядової ради товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної 
комісії товариства.

15. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
16. Про внесення змін до умов кредитування за кредитними договорами 

та договорів застави майна, договорів іпотеки. Про схвалення укладених 
договорів про внесення змін до кредитних договорів, договорів застави 
майна, договорів іпотеки.

17. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у но-
вій редакції.

18. Внесення змін до положень товариства.
19. Затвердження Положення «Про порядок надання інформації акціо-

нерам публічного акціонерного товариства «Каховський завод електрозва-
рювального устаткування».

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, які необхідні для про-
ведення загальних зборів, у робочі дні з 10.00 до 12.00 години за адресою: 
м. Каховка, вулиця Пушкіна, 109, інженерний корпус, перший поверх, кімна-
та №3. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами - член правління – О.П.Полякова (телефон 
для довідок - (05536) 4-11-53). 

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам треба мати паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу, та оформлену згідно з чинним 
законодавством України довіреність на право участі у зборах. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПаТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» (тис. грн.)

Найменування показника

Періоди

звітний 
2014 рік

звітний 
2013 рік

звітний 
2012 рік

попере-
дній 2011 

рік
Усього активів 299 312 319 134 308 128 188 742
Основні засоби 180 796 190 111 203 344 72 440
Довгострокові фінансові 
інвестиції

5 305 5 305 728 728

Запаси 29 611 46 964 32 563 38 241
Сумарна дебіторська 
заборгованість

59 609 51 312 47 532 51 930

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

1 117 3 165 1 580 4 454

Власний капітал 66 447 85 845 102 464 13 464
Статутний капітал 29 043 29 043 29 043 29 043
Довгострокові зобов’язання 30 823 147 291 163 426 139 391
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

3 723 470 3 723 470 3 723 470 3 723 470

Кількість власних акцій, 
викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- - - 614 669

Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- - - 4 783,0

Спискова чисельність 
працівників на кінець 
періоду (осіб)

1 000 1 100 1 145 1 160

Наглядова рада ПаТ «КЗЕСО»

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ОБ’ЄДНаНа СТраХОВа КОМПаНІЯ «ОСК рЕЗЕрВ»

(ідентифікаційний код 23738116) (надалі Товариство) повідомляє про 
проведення чергових Загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які від-
будуться 27 квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, 
вул.  Новозабарська, 2/6, оф. 502.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах  - 21 квітня 2015 року.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціоне-

рів.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
5. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, 

звіту Правління, звіту і висновків Ревізора Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства, результатів діяльності Това-

риства, річної фінансової та іншої звітності Товариства.
8. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку 

покриття збитків Товариства за 2014 рік.
Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників здійснюється з 

10.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів в день їх проведення. Для 
реєстрації на Збори акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а їх представникам – довіреність.

Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери, їх представники можуть за місцезнахо-

дженням Товариства: м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6, оф. 502. Відпові-
дальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними 
документами є Голова Правління Самойленко О.В. тел. (044) 501-90-31 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.) 

Найменування показника 
Період 

звітний 
2014  р.

попередній
2013 р.

Усього активів 15043 15072
Основні засоби  (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції 7000 7000
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість 6307 6732
Грошові кошти та їх еквіваленти 736 673
Нерозподілений прибуток 5244 4971
Власний капітал 14008 13735
Статутний капітал 7274 7274
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 292 563
Чистий прибуток (збиток) 273 2512
Середньорічна кількість акцій (шт.) 412 378 844 412 378 844
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

8 8

Наглядова рада ПраТ «ОСК резерв»
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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)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Ко-

ріс Україна»
2. Код за ЄДРПОУ: 20058906
3. Місцезнаходження: 03150 місто Київ, Димитрова 5, корпус 10-А, 

5-й  поверх
4. Міжміський код, телефон та факс: +38044 239 88 00, +38044 239 88 01
5. Електронна поштова адреса: kshustorovich@coris.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: htt//20058906.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Протоколом №230315 позачергового засідання Наглядової Ради від 

23.03.2015р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб товари-
ства, а саме: про припинення повноважень Генерального директора 
п.  Шусторовича Костянтина Володимировича. Паспортні дані фізичної 
особи: паспорт серії СТ №004305, виданий Святошинським РВ УМВС 
України в Київській області 19 березня 2008 року. Посадова особа непо-

гашеної судимості за посадові та кримінальні злочини не має. Посадова 
особа не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства. По-
садова особа перебувала на посаді Генерального директора 3 роки та 
7  місяців.

Протоколом №230315 позачергового засідання Наглядової Ради від 
23.03.2015р. прийнято рішення про призначення виконуючого обов'язки Ге-
нерального директора п. Бегменка Андрія Валерійовича. Паспортні дані 
фізичної особи: паспорт серії НЕ номер 387145, виданий Придніпровським 
РВ УМВС України в Черкаській області 21 жовтня 2004 року.

Посадова особа непогашеної судимості за посадові та кримінальні зло-
чини не має. Посадова особа не володіє пакетом акцій в статутному капіта-
лі Товариства. Бегменко Андрій Валерійович обраний на посаду виконую-
чого обов'язки Генерального директора терміном на 1 (оди) рік. Попередні 
посади за останні п'ять років, які займав: 

ТОВ «ЛКІ» - помічник юриста, ТОВ «Правова допомога» - юрист, 
ТОВ  «Правова допомога» - директор. На даний момент посадова особа 
займає посаду директора у ТОВ «МОРРІСОН КУПЕР» з місцезнаходжен-
ням: музейний провулок, 8, офіс 27, 01001, м. Київ, Україна.

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

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

2. Генеральний директор Шусторович Костянтин Володимирович
23.03.2015

 ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «КОрІС УКраїНа»

рІчНа ІНфОрМацІЯ
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ТОВариСТВО З ОБМЕжЕ-
НОю ВІДПОВІДаЛьНІСТю 
«фаКТОриНГ фІНаНС», 
36125262, вул. Саксаганського, 120, 
1-й поверх, гнп №2, м. Київ, 01033, 
(044) 498 37 89

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

26.03.2015

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

http://factoring-finance.com.ua/
zvitnist-emitenta-cinnix-paperiv/

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю Аудиторська Фірма «Універсал-
Аудит», 22890033

5. Інформація про загальні збори – інформація відсутня, підприємство не 
являється акціонерним товариством.
6. Інформація про дивіденди – інформація відсутня, підприємство не 
являється акціонерним товариством

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 186984 246730
Основні засоби (за залишковою вартістю) 26 45
Довгострокові фінансові інвестиції 836 835
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 140 37
Грошові кошти та їх еквіваленти 71664 115000
Власний капітал 16025 15717
Статутний капітал 22000 22000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6173 -6481
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 46968 47751
Поточні зобов'язання і забезпечення 123991 183262
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

50211 29146

 у відсотках від статутно-
го капіталу 

228,23 132,48

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

50211 30984

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ІНфОрМацІйНО-ВиДаВНича ГрУПа 

«ТЕЛЕГрафъ»
(ЄДРПОУ 31607693)

Повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 29 квітня 2015р. о 12-00 за адресою: м. Київ, бул. Верховної 
ради, 20, оф. 203.

ПОрЯДОК ДЕННий
1. Обрання головуючого та секретаря зборів, лічильної комісії, визна-

чення способу голосування.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту правління, звіту ревізора.
3. Затвердження річного звіту та балансу за 2014р.
4. Розподіл прибутку і збитків за 2014р.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності, тис. грн.:

Найменування показника Період
2013р. 2014р.

Усього активів 17602,0 17599,1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 50,5 35,6
Довгострокові фінансові інвестиції 277,6 277,7
Запаси 0,8 1,1
Сумарна дебіторська заборгованість 41,1 27,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,8 0,3

Власний капітал -13879,0 -42408,1
Статутний капітал 147,5 147,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -14026,5 -42555,6
Довгострокові зобов’язання 22843,2 35717,0
Поточні зобов’язання 8637,8 24290,2
Чистий прибуток (збиток) -7,9 -28529,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
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) 

6 7

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проводитись 29 квітня 
2015р. з 11-30 до 12-00 за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 20, 
оф.  203.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 23.04.2015р.

Порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного: у робочі дні, робочий час за 
адресою м. Київ, бул. Верховної Ради, 20, оф. 203, посадова особа то-
вариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – в.о. Голови правління В.В. Винник. Телефон для довідок: 
(044) 536-96-01. 

в.о. Голови правління  В.В. Винник
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 ПраТ «ПриЛУцьКий М’ЯСОКОМБІНаТ» 
(код ЄДРПОУ 32275840) , що знаходиться за адресою : 17500, Чернігів-

ська  обл., м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 34 ( надалі Товариство) повідо-
мляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства , які від-
будуться 29  квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою : 17500, чернігівська 
обл., м.  Прилуки, вул. Дружби Народів, 34, кабінет голови правління.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10.00 до 10.45 
години в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – доручення на 
право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у за-
гальних зборах 23 квітня 2015 року на 24 годину.

Порядок денний
1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів 

акціонерів, обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 

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

наслідками розгляду звіту. 
4. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізора.
5. Затвердження Річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку товариства або покриття збитків Товариства за 

2014 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 

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

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного загальних зборів , акціонери мають можливість з 
понеділка по п’ятницю з 8.00 по 17.00 за адресою : 17500, Чернігівська 
обл., м.Прилуки, вул. Дружби Народів,34, кабінет голови правління. Поса-
дова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами - голова правління Рожко Артем Миколайович.

Довідки за телефоном (04637) 53257
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2014 рік. тис. грн.

 Найменування показника  період
 звітний  попередній

Усього активів 8415 11003
Основні засоби 7449 7795
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 438 2370
Сумарна дебіторська заборгованість 101 448
Грошові кошти та еквіваленти 20 29
Власний капітал 5552 8393
Статутний капітал 5153 5153
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (5592) (2751)
Довгострокові зобов’язання 1158 721
Поточні зобов’язання 1705 1889
Чистий прибуток(збиток) (984) 205
Середньорічна кількість акцій 5153249 5153249
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів , витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 47 52
Наглядова рада ПраТ «Прилуцький м’ясокомбінат»

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КОМПЛЕКС-П»

(місцезнаходження: 04080, м. Київ, 
вул. Костянтинівська, буд. 70, Літера «Е»)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів
28 квітня 2015 року о 10-00 за адресою: 

м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 70, Літера «Е»
(офіс ПрАТ «Комплекс-П», 1-й поверх, к. 101).

Реєстрація учасників зборів відбудеться 28 квітня 2015 року 
з 09-00 до 09-50 за адресою:

м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 70, Літера «Е» 
(офіс ПрАТ «Комплекс-П», 1-й поверх, к. 101).

Порядок денний зборів:
1. Про обрання лічильної комісії зборів, обрання Голови та Секретаря 

зборів.
2. Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2014 рік. 

Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності то-
вариства за 2014 рік.

3. Про затвердження звіту Виконавчого Директора товариства за 
2014  рік.

4. Про затвердження звіту Ревізора товариства за 2014 рік.
5. Про дивіденди за 2014 рік та затвердження бюджету товариства на 

2014 рік.
6. Про затвердження договорів (угод) укладених товариством.
7. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів товари-

ством.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, можна ознайомитись 

в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 70, Літера «Е» 
(офіс ПрАТ «Комплекс-П», 1-й поверх, к. 101).

Відповідальна особа – Кирьяк Анатолій Петрович (т. (044) 425-3312).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах – 22 квітня 2015 року.
Для участі у зборах акціонерам-фізичним особам необхідно при собі 

мати паспорт, а уповноваженим представникам – паспорт та довіреність, 
оформлену у порядку, встановленому законодавством.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника період
2014 рік 2013 рік

Усього активів 440,7 379,8
Основні засоби 100,5 87,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 213,1 99,0
Сумарна дебіторська заборгованість 10,4 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 28,6 1,7
Нерозподілений прибуток -296,7 -352,5
Власний капітал -249,1 304,9
Статутний капітал 47,6 47,6
Довгострокові забов’язання - -
Поточні забов’язання 593,0 658,8
Чистий прибуток (збиток) 75,9 34,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 86538 86538
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 14

Голова Наглядової ради ПраТ «Комплекс-П» Пеньковський О.В.

ПаТ «СиНЕЛьНиКІВСьКа ТЕПЛОІЗОЛЯцІЯ»
Генеральний директор ПУБЛІчНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа 

«СиНЕЛьНиКІВСьКа ТЕПЛОІЗОЛЯцІЯ» (місцезнаходження: Дніпропе-
тровська область, м. Синельникове, вул. Кирпична, буд.13) повідомляє про 
проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 
2015  року об 11:00 год. за адресою: Дніпропетровська область, м. Си-
нельникове, вул. Кирпична, буд.13, адміністративна будівля, другий 
поверх, кабінет Генерального директора.

Реєстрація акціонерів з 10:00 год. до 10:30 год. за місцем проведення 
зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах 24 квітня 2015 р.

ПОрЯДОК ДЕННий:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік, та визначення основних напрямків ді-
яльності на 2015 рік. 

3. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

5. Затвердження звіту, та висновку ревізійної комісії щодо річного звіту 
за 2014 рік.

6. Про обрання ревізійної комісії.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
1.Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його пред-

ставника).
2.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для 

представників акціонерів може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, 
нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи 
в іншому передбаченому законодавством порядку.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних 
зборів, за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Кирпична, 
буд.13., у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 до 16.00. Відповідальна 
особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами зборів – заступник 
генерального директора з загальних питань Наконечна Тетяна Миколаївна.

Довідки за телефоном: 8 (05663) 3-94-50
Генеральний директор
ПаТ «СиНЕЛьНиКІВСьКа ТЕПЛОІЗОЛЯцІЯ»  а.І. рЯБОВ
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(код ЄДРПОУ 14243982) , що знаходиться за адресою : 17500, Чер-
нігівська обл., м. Прилуки, вул. Індустріальна, 6 ( надалі Товариство) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Това-
риства , які відбудуться 29 квітня 2015 року об 11.00 годині за адре-
сою : 17500, чернігівська обл., м Прилуки, вул. Індустріальна, 6, 
кабінет директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10.00 
до 10.45 години в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
необхідно мати документ, що посвідчує особу, для представників акці-
онерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповід-
ності до чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у 
загальних зборах 23 квітня 2015 року на 24 годину.

Порядок денний
1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних 

зборів акціонерів, обрання голови, секретаря зборів та лічильної ко-
місії.

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-
ності у 2014 році.

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

за наслідками розгляду звіту. 
4. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків 

Ревізора.
5. Затвердження Річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства або покриття збитків Товариства 

за 2014 рік. 
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради, т.в.о. Дирек-

тора Товариства та Ревізора Товариства.
8. Обрання Директора та Ревізора Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження 

умов цивільно- правових договорів, що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного загальних зборів , акціонери мають можли-
вість з понеділка по п’ятницю з 8.00 по 17.00 за адресою : 17500, Чер-
нігівська обл., м. Прилуки, вул. Індустріальна, 6, кабінет директора. 
Посадова особа , відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами - директор Харченко Володимир Миколайович.

Довідки за телефоном (04637) 50551
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2014 рік. 

тис. грн.

 Найменування показника  період
 звітний  попередній

Усього активів 2203,0 2479,7
Основні засоби 636,2 701,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 815,8 957,9
Сумарна дебіторська заборгованість 745,4 644,6
Грошові кошти та еквіваленти 5,6 89,6
Власний капітал 1662,2 1656,7
Статутний капітал 13,3 13,3
Нерозподілений прибуток 78,4 72,9
Довгострокові зобов’язання - 17,6
Поточні зобов’язання 540,8 798,3
Чистий прибуток(збиток) 4,5 119,8
Середньорічна кількість акцій 53008 53008
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів , витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

10 12

Наглядова рада ПраТ «Граніт»

ПраТ «ГраНІТ»  

До уваги акціонерів
ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа 

«СТраХОВа КОМПаНІЯ «УКраїНСьКий 
фІНаНСОВий аЛьЯНС»

ідентифікаційний код 32374372
28 квітня 2015 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів При-

ватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український фінансо-
вий альянс» за адресою: Україна, 04080, м. Київ вул. фрунзе,  1-3, каб. 110 

Початок зборів о 10 год. 00хв.
ПОрЯДОК ДЕННий:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів, визначення регламенту про-

ведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
4. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2014 рік, визна-

чення розміру резервного капіталу.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-

вариства.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товари-

ства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-

ства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2014 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.

9. Обрання складу Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-

ства.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Затвердження Положення про Загальні збори Акціонерів Товари-

ства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізій-
ну комісію (Ревізора) Товариства, Положення про Правління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
2014

Попередній 
2013

Усього активів 19585,0 17232,0

Основні засоби (за залишковою вартістю) 93,0 127,0
Довгострокові фінансові інвестиції 149,0 543,0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 89,0 8154,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 18923,0 8395,0
Власний капітал 17719,0 16504
Статутний капітал 14665,0 14665,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1215,0 (362,0)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 802,0 612,0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1064,0 116,0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,83 0,25

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,83 0,25

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1466500 1466500
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Реєстрація учасників зборів відбудеться 28 квітня 2015 року з 9.00 до 
09.45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загаль-
них зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу та її повноважен-
ня, доручення на право участі у зборах(для представників акціонерів), 
оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Перелік акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 
24 годину 22 квітня 2015 року. 

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповнова-
жені особи можуть ознайомитися за адресою: Україна, 04080, м. Київ 
вул.  Фрунзе, 1-3, каб. 110 в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 11:00 до 
13:00 години, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх прове-
дення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами — т.в.о. Голови Правління Кулєніч О.І. 

Довідки за тел.(044) 377-73-95.
Наглядова рада ПраТ «Страхова компанія «Український фінансо-

вий альянс»
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Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО 
ТОВариСТВа «ЯКУШиНЕцьКЕ»

Місцезнаходження Товариства: 23223, Вінницька обл., Вінницький ра-
йон, с. Зарванці, вул. Акціонерна, 9.

Загальні збори відбудуться 29 квітня 2015 р. о 13 годині за місцезнахо-
дженням Товариства: 23222, Вінницька область, Вінницький район, 
село Зарванці, вул. акціонерна, буд. 9, в кімнаті №2 другого поверху 
адмінкорпусу Товариства. 

Реєстрація акціонерів розпочнеться о 12 год. 00 хв. і закінчиться 
о  12  год. 45 хв. 

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 24.04.2015 р.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для під-
готовки до загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в кімнаті 
№2 першого поверху адмінкорпусу Товариства, в робочі дні тижня з 9 до 
12  години та за наявності паспорта, а в день проведення загальних збо-
рів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до 
загальних зборів, є Голова правління Сігнаєвський Юрій Миколайович. 
Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику акціо-
нера - паспорт та доручення, оформлене відповідно до чинного законо-
давства. Зміни щодо питань, включених до порядку денного, та проектів 
рішень із запропонованих питань можуть вноситись акціонерами не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандида-
тів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення зборів. 

Телефон для довідок: 0980241696, 0682094125. 
Перелік питань, 

що виносяться на голосування :
1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2012 – 2014 р.р. 
2. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2012 – 2014 р.р. . та стан Това-

риства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Ревізора про діяльність в 2012 – 2014 р.р.. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту. 
4. Затвердження висновків Ревізора щодо річного звіту Товариства за 

2012, 2013 та за 2014 рік
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

Товариства.
6. Затвердження річних звітів Товариства за 2012, 2013 та за 

2014  рік 
7. Затвердження порядку покриття збитків, отриманих Товариством в 

результаті господарської діяльності.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства. 
9. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товари-

ства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуть-

ся з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення роз-
мірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства.

12. Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правового договору, який укладати-

меться з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового 
договору з Ревізором Товариства. 

14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Правління Товариства. 

15. Прийняття рішення про обрання голови та членів Правління Товари-
ства.

16. Затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з голо-
вою та членами Правління Товариства, встановлення розмірів їх винаго-
род, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових контр-
актів з головою та членами Правління Товариства. 

17. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з 
дати прийняття такого рішення.

18. Надання повноважень голові Правління Товариства щодо здійснен-
ня всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства по-
передньо затверджених цими зборами значних правочинів.

19. Про правове оформлення земель колективної власності Товари-
ства.

20. Про надання згоди на передачу частини земель колективної влас-
ності Товариства.

21. Про зміну цільового призначення, розподіл та відчуження земель 
приватної власності Товариства.

22. Про реалізацію нерухомого майна та інших основних засобів Това-
риства.

23. Прийняття рішення про долю акцій тих акціонерів, що втратили 
зв’язок з Товариством.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

( тис. грн) :

ПОКаЗНиК

 період
Звіт-
ний
2014

Звіт-
ний
2013

Звіт-
ний
2012

Попе-
ред
2011

Усього активів 1673,8 1968,5 1957,4 1646,1
Основні засоби (за залишковою 
вартістю) 

1170,3 1190,5 1203,8 1159,9

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0 0
Запаси , готова продукція 497,8 769,7 551,1 429,4
Сумарна дебіторська 
заборгованість 

4,3 7,3 202,5 35,2

Грошові кошти та їх еквіваленти 1,4 1,0 0 0
Власний капітал 1385,5 1380,1 1431,5 1413,8
Статутний капітал 682,6 682,6 682,6 682,6
Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток) 

(38,4) (38,4) 13,0 0,7

Довгострокові зобов'язання 0 0 0 0
Поточні зобов'язання 288,6 588,4 525,9 232,3
Чистий прибуток (збиток) 5,1 (51,4) 12,9 (45,8)
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом року

0 0 0 0

УВАГА: ВЛАСНИКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯКІ НЕ УКЛАЛИ ДОГОВІР З ДЕ-
ПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ НЕ МАЮТЬ ПРАВО ГОЛОСУ НА ЗАГАЛЬ-
НИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО ПУНКТУ 10 РОЗДІЛУ УІ ЗАКОНУ УКРА-
ЇНИ «ПРО ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ»

.З питань укладення договору звертатися до контактної особи: Маціва 
юрія Михайловича, начальника відділу депозитарного обслуговування 
клієнтів ПАТ КБ ХРЕЩАТИК, тел. (044)537-74-79, за адресою м.Київ, 
вул.  Хрещатик, 8-а,

Голова правління  Сігнаєвський ю.М.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. За-
гальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «МАЛЬВА». 2. Код за ЄДРПОУ: 23493850. Місцезнахо-
дження: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 12. 4. Міжміський код, 
телефон та факс: 044 412-41-55 факс 412-20-93. 5. Електронна поштова 
адреса: 23493850@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 23493850.
infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу поса-
дових осіб емітента. II. Текст повідомлення. У зв`язку із необхідністю продо-
вження терміну дії повноважень Генерального директора і Ревізора, Загальни-
ми зборами акціонерів емітента 24.03.2015 було прийнято таке рішення про 
зміну складу посадових осіб (Протокол Загальних зборів акціонерів №1/15 від 
24.03.2015).Припинено повноваження з 24.03.2015 Генеральний директор – 
Власюк Петро Петрович (не дав згоди на розкриття паспортних даних). Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі – 172807шт. Частка в статутному 
капіталі емітента – 93,2867 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяль-

ністю немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2011 
по 24.03.2015. Обрано (переобрано на ту саму посаду) з 24.03.2015 Генераль-
ний директор – Власюк Петро Петрович. Строк, на який призначено (обрано) 
особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти 
років: Голова правління ЗАТ «Мальва». Припинено повноваження з 24.03.2015 
Ревізор – Верещак Вікторія Петрівна (не дала згоди на розкриття паспортних 
даних). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі – 0 шт. Частка в 
статутному капіталі емітента – 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною 
діяльністю немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
19.04.2011 по 24.03.2015.Обрано (переобрано на ту саму посаду) з 24.03.2015 
Ревізор – Верещак Вікторія Петрівна. Строк, на який призначено (обрано) осо-
бу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 
Голова ревізійної комісії ЗАТ «Мальва».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 Власюк Петро Петрович. 24.03.2015

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «МаЛьВа»
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Приватне акціонерне товариство «Компанія Інтерлогос» (код за 
ЄДРПОУ 23712217, місцезнаходження: 09102, Київська обл., м. Біла Церк-
ва, вул. Храпачанська, 70 б), повідомляє про скликання загальних зборів 
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія Інтерлогос», які 
відбудуться 29 квітня 2015 року об 11.00 год. за адресою: 01013, м. Київ, 
пров. Деревообробний, 3.

ПОрЯДОК ДЕННий:
1. Про обрання голови та секретаря зборів. 
2. Про обрання Лічильної комісії, затвердження регламенту та порядку 

проведення загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 р. 
4. Звіт ревізора Товариства про підсумки перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.
6. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 

2014  рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Про вчинення значних правочинів, загальна сума яких складає біль-

ше 10 % від суми активів за даними річної фінансової звітності за 
2014  рік.

9. Інші питання пов’язані з господарською діяльністю ПрАТ «Компанія 
Інтерлогос».

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

(тис. грн.)

Найменування показника Період
2014 2013р.

Усього активів 63856 76502
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3052 3618
Довгострокові фінансові інвестиції 1949 1947
Запаси 36834 29548
Сумарна дебіторська заборгованість 13088 37594
Грошові кошти та їх еквіваленти 2601 345
Власний капітал (3743) 6848
Статутний капітал 1 1

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(3838) 6753

Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 67599 69654
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(141213,33) 3,93

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

(141213,33) 3,93

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 75 75
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Вартість чистих активів (3743) 6848
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

128 123

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, можна ознайомитись за адресою: 01013, м. Київ, пров. Де-
ревообробний, 3, у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 
17.00 год., звертатись до Генерального директора Зоріна Геннадія Пе-
тровича.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись за місцем проведення 
зборів: з 10.00 год. до 10.55 год., у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 23 квітня 2015р.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати 
при собі:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера або пред-
ставника;

- довіреність на право участі у зборах (для представників акціоне-
рів).

Телефон для довідок: 286-60-65, Генеральний директор  Г.П. Зорін.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КОМПаНІЯ ІНТЕрЛОГОС»

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«аГрОБУД-1»

Публічне акціонерне товариство «агробуд-1»
(місцезнаходження: Україна, 01042, м. Київ, 

вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6),
далі - Товариство, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 

Товариства (надалі - Збори).
Збори відбудуться 30 квітня 2015 року о 11.30 год., за адресою: Укра-

їна, 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корпус «Б», примі-
щення «конференц-залу».

Реєстрація учасників Зборів відбудеться з 10.30 год. до 11.20 год. в 
день проведення зборів за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Това-

риства.
4. Звіти Генерального директора, Наглядової ради Товариства, Ревізій-

ної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
6. Розподіл прибутку та збитків за 2014 р.

7. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядо-
вої ради Товариства.

8. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Ревізійної 
комісії. 

9. Про припинення повноважень та обрання Генерального директора 
Товариства.

10. Про затвердження умов цивільно-правових угод з членами Нагля-
дової Ради та Ревізійної комісії, а також обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної 
комісії. 

11. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 
2015  рік.

12. Внесення змін до Статуту Товариства.
Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у 

зборах акціонерів – 24 година 24 квітня 2015 року.
Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного на підставі письмо-

вого запиту акціонери можуть за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лу-
мумби, буд. 4/6, корп. «А», каб. 111. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кучин А.В. 
Телефон для довідок: (044) 528-77-16.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності ПаТ «агробуд-1» (тис.грн.)*

Найменування показника період Найменування показника період
2013 2014 2013 2014

Усього активів 50 35 Статутний капітал 11163 11163
Основні засоби 46 31 Довгострокові зобов'язання - -
Довгострокові фінансові інвестиції - - Поточні зобов'язання 855 2 645
Запаси 1 - Чистий прибуток (збиток) (1753) (1 805)
Сумарна дебіторська заборгованість 2 2 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1116276 1116276
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 2 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Нерозподілений прибуток (11 968) (13 773) Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій 

протягом періоду
- -

Власний капітал (805) (2 610) Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 1

Наглядова рада Товариства
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ДНIПРЯНКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 01565276
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Першотравнева, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Протоколом засідання Наглядової ради № 01-2015 від 23.03.2015 р. 

було прийнято рішення звільнити 23 березня 2015р. Генерального дирек-
тора ПАТ «ДНІПРЯНКА» Владовича Василя Юрійовича (за основним міс-
цем роботи) (паспорт серія СН № 332412, виданий Ватутiнський РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi, 02.11.1996 р., реєстраційний номер облікової 
картки платника податків: 2521216156)

Особа не має судимостей за корисливi або посадовi злочини. Розмір 
частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. 

Посадова особа перебувала на посадi з 16.04.2009 р.
З 24 березня 2015р. Генеральним директором ПАТ «ДНІПРЯНКА» 

призначено Владовича Василя Юрійовича (за сумісництвом).
Протоколом засідання Наглядової ради № 01-2015 від 23.03.2015  р. 

було прийнято рішення призначити з 24 березня 2015р. Генеральним 
директором ПАТ «ДНІПРЯНКА» Владовича Василя Юрійовича (за су-
місництвом) (паспорт серія СН № 332412, виданий Ватутiнський РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi, 02.11.1996 р., реєстраційний номер облікової 
картки платника податків: 2521216156). Строк призначення - безстро-
ково.

Особа не має судимостей за корисливi або посадовi злочини. Розмір 
частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. 

Iншi посади, які обіймала (обіймає) посадова особа протягом останніх 
п'яти років: Генеральний директор ПАТ «ДНIПРЯНКА», Генеральний ди-
ректор ПрАТ «ФОРА РІТЕЙЛ».

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

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

2. Генеральний директор Владович Василь юрiйович
24.03.2015

 ПУБЛIчНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ДНIПрЯНКа»

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ФОРА РІТЕЙЛ» 
2. Код за ЄДРПОУ: 33870671
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445930360, 0445930360
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Протоколом засідання Наглядової ради № 05-2015 від 23.03.2015 р. 

було прийнято рішення звільнити 23 березня 2015р. Генерального дирек-
тора ПрАТ «ФОРА РІТЕЙЛ» Владовича Василя Юрійовича (за сумісни-
цтвом) (паспорт серія СН № 332412, виданий Ватутiнський РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi, 02.11.1996 р., реєстраційний номер облікової картки 
платника податків: 2521216156)

Особа не має судимостей за корисливi або посадовi злочини. Розмір 
частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. 

Посадова особа перебувала на посадi з 04.05.2011р. 
З 24 березня 2015р. Генеральним директором ПрАТ «ФОРА РІТЕЙЛ» 

призначено Владовича Василя Юрійовича (за основним місцем роботи).
Протоколом засідання Наглядової ради № 05-2015 від 23.03.2015 р. 

було прийнято рішення призначити з 24 березня 2015р. Генеральним ди-
ректором ПрАТ «ФОРА РІТЕЙЛ» Владовича Василя Юрійовича (за осно-
вним місцем роботи) (паспорт серія СН № 332412, виданий Ватутiнський 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 02.11.1996 р., реєстраційний номер обліко-
вої картки платника податків: 2521216156). Строк призначення - безстро-
ково.

Особа не має судимостей за корисливi або посадовi злочини. Розмір 
частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. 

Iншi посади, які обіймала (обіймає) посадова особа протягом останніх 
п'яти років: Генеральний директор ПАТ «ДНIПРЯНКА», Генеральний ди-
ректор ПрАТ «ФОРА РІТЕЙЛ».

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

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

2. Генеральний директор  Владович В.ю.
24.03.2015

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «фОра рІТЕйЛ» 

До уваги акціонерів
ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа 

«ЛУГаНСьКий ПаТрОННий ЗаВОД»
Наглядовою радою ПрАТ «Луганський патронний завод» 16 березня 

2015 року прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів. 

В зв'язку з цим ПрАТ ««Луганський патронний завод»», ідентифікацій-
ний номер 32201889, повідомляє про проведення чергових Загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2013 року о 11.00 годині за адре-
сою: 01010, м. Київ, вул. Лаврська,10.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих загальних зборах – 24 квітня 2015 року (станом на 24.00 годину).

ПОрЯДОК ДЕННий:
1. Обрання Голови та секретаря чергових річних загальних зборів акці-

онерів ПрАТ «Луганський патронний завод».
2. Обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціоне-

рів ПрАТ «Луганський патронний завод».
3. Звіт Правління ПрАТ «Луганський патронний завод» про результати 

роботи за 2014 рік і його затвердження.
4. Звіт Наглядової ради про результати роботи ПрАТ «Луганський па-

тронний завод» за 2014 рік і його затвердження.
5. Звіт Ревізора про результати роботи ПрАТ «Луганський патронний 

завод» за 2014 рік і його затвердження.
6. Затвердження балансу ПрАТ «Луганський патронний завод».
7. Затвердження порядку розподілу прибутків і покриття збитків за ре-

зультатами роботи ПрАТ «Луганський патронний завод» в 2014 році.
8. Відкликання та обрання членів Правління.
9. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
Реєстрація учасників чергових загальних зборів проводитиметься з 

10.30 до 10.45 год. 29 квітня 2015 року за місцем проведення зборів. 
Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних 

зборів до дати проведення чергових загальних зборів Товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем проведення загаль-
них зборів за адресою: 01010, м. Київ, вул. Лаврська,10, у робочі дні, в ро-
бочий час – з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00).

Відповідальна особа за надання документів на ознайомлення акці-
онерам – заступник Голови Правління Кривошея Ольга Петрівна, 
т.  050-326-23-26..

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу, для представників акціонерів – документ, що посвідчує осо-
бу та оформлене згідно з чинним законодавством доручення на право 
участі в чергових загальних зборах.

Пропозиції, щодо включення додаткових питань до порядку денного, 
можуть направлятись акціонерами не пізніше, як за 20 днів до дати прове-
дення зборів, Голові Правління ПрАТ «Луганський патронний завод», в 
письмовій формі із зазначенням найменування (ПІБ) акціонера, 
кількості,типу та/або класу належних йому акцій, зміст пропозиції до питан-
ня та/або проекту рішення порядку денного за адресою: 01010, м. Київ, 
вул. Лаврська,10.

Голова Правління  Кулагін ю.М.
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Наглядова рада

ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа 
«СТраХОВа КОМПаНІЯ «юНІСОН-ГараНТ»
повідомляє, що 21 квітня 2015 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 01601, 

місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-а, (конференц зала).відбу-
дуться Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН-ГАРАНТ», далі – ПРАТ «СК 
«ЮНІСОН-ГАРАНТ», місцезнаходження: 03028, Україна, місто Київ, про-
спект Науки, будинок 30-А.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійсню-
ватись за місцем проведення Річних загальних зборів акціонерів, за адре-
сою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, (конференц зала), 
з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. 21 квітня 2015 року.

Для реєстрації участі у Річних загальних зборах акціонерів для акціоне-
ра необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), 
для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвід-
чує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосу-
вання на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річ-
них загальних зборах ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» визначено 15 квітня 
2015 року (складається станом на 24 годину).

За пропозицією одного із акціонерів порядок денний Річних загальних 
зборів акціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» був доповнений новими 
питаннями, у зв’язку з чим повідомляємо про новий порядок денний річних 
загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ»

1. Затвердження складу робочих органів Річних загальних зборів акціо-
нерів;

2. Затвердження річного звіту ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ»; 
3. Затвердження Звіту Наглядової ради;
4. Затвердження Звіту Правління;
5. Затвердження Звіту Ревізора;
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і порядку покриття збитків;
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть укладатись товариством протягом не більше як одного року, визна-
чення їх характеру та граничної вартості;

8. Призначення відповідальної особи за зберігання печатки для засвід-
чення рішень Загальних зборів акціонерів;

9. Призначення відповідальної особи за зберігання печатки для засвід-
чення рішень Наглядової ради;

10. Призначення відповідальної особи за зберігання оригіналів протоко-
лів та інших документів, які приймаються та затверджуються на Загальних 
зборах акціонерів. 

11. Призначення відповідальної особи за зберігання матеріалів відео- 
та фото фіксації реєстрації акціонерів компанії та проведення Загальних 
зборів акціонерів.

12. Дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства;
13. Обрання Ревізора Товариства.
З документами, пов’язаними з порядком денним Річних загальних зборів 

ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ», від дати направлення акціонерам повідомлен-
ня про скликання загальних зборів та до дати їх проведення акціонери можуть 
особисто ознайомитися за адресою: 03028, місто Київ, проспект Науки, буди-
нок 30А в робочі дні та робочий час. Графік роботи: понеділок - четвер з 09.00 
до 18.00, п’ятниця з 09.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. В день 
проведення зборів акціонери можуть особисто ознайомитися з документами, 
пов’язаними з порядком денним Річних загальних зборів ПРАТ «СК «ЮНІСОН-
ГАРАНТ» також в місці їх проведення за адресою: 01601, місто Київ, площа 
Спортивна, будинок 1-А, (конференц зала). Відповідальним за ознайомлення 
акціонерів з документами призначений Виконуючий обов’язки Голови Правлін-
ня ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» Карелін Олександр Валентинович.

З питань підготовки та проведення даних Річних загальних зборів ак-
ціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ», звертайтесь за телефоном 
(044) 362-46-24.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПраТ «СК «юНІСОН-ГараНТ» за 2014 рік

Найменування показника 
Період 

звітний попере-
дній 

Усього активів 140663,4 119750,6
Основні засоби 612,4 761,2
Довгострокові фінансові інвестиції 104840,7 59990,1
Запаси 19,9 28
Сумарна дебіторська заборгованість 1122,2 1028,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 22447,8 44597,1
Нерозподілений прибуток 22755,2 845
Власний капітал 125631,8 102246,6
Статутний капітал 100000 100000
Довгострокові зобов'язання 9718,3 16180,6
Поточні зобов'язання 5313,3 1323,4
Чистий прибуток (збиток) 21910,2 (1782,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400000000 400000000
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) 48 50

Наглядова рада ПраТ «СК «юНІСОН-ГараНТ»

Повідомляємо ,що річні загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 
2015р. о 11 год.30 хв. в актовому залі Об’єднання профспілок Львівщини 
за адресою: м.Львів, пр.Шевченка,7.

ПОрЯДОК ДЕННий
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «Карпаткурорт-

буд».
2. Про порядок проведення річних загальних зборів ПАТ «Карпаткурорт-

буд».
3. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів ПАТ «Кар-

паткурортбуд».
4. Про звіт Наглядової ради ПАТ «Карпаткурортбуд».

5. Про звіт Ревізійної комісії ПАТ «Карпаткурортбуд».
6. Про звіт Правління ПАТ «Карпаткурортбуд» .
7. Про затвердження річного звіту ПАТ «Карпаткурортбуд».
8. Про порядок розподілу прибутку ПАТ «Карпаткурортбуд».та розміри 

відрахувань підвідомчих підрозділів на статутну діяльність товариства за 
фінансовими результатами 2014 року затвердження строку порядку виплат 
дивідендів та покриття збитків. 

9. Про затвердження основних напрямків роботи та фінансового плану 
ПАТ «Карпаткурортбуд» на 2015 рік.

Голова правління  Ткачук Є.І.

ПаТ «КарПаТКУрОрТБУД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТО-

ВариСТВО «ГаЛаНТ». Організаційно-правова форма: Публічне 
акціонерне товариство. Код за ЄДРПОУ: 01552492. Місцезнаходження: 
04655, м. Київ, вул. Чорноморська,1. Телефон та факс: (044) 417-27-80. 
Електронна пошта: info@ aogalant.kiev.ua. Вид особливої інформації: Зміна 
складу посадових осіб емітента.

Згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Галант» від 
24.03.2015 р., у зв’язку з достроковим припиненням повноважень за влас-
ним бажанням Голови наглядової ради Шаперенкова К. В., у відповідності до 
ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства»: Припинено повноважен-
ня: 1. Члена наглядової ради Шаперенкова Антона Володимировича, частка 
в статутному капіталі - 1,96 %, перебував на посаді Голови наглядової ради 
11 років, члена наглядової ради 1 рік. 2. Члена наглядової ради Кравченка 
Олександра Володимировича, часткою в статутному капіталі не володіє, пе-
ребував на посаді члена наглядової ради 3 роки. Згідно рішення загальних 
зборів від 24.03.2015 р. обрано з терміном повноважень 3 роки: 1. Голову 
наглядової ради Шаперенкова Антона Володимировича, частка в статутно-

му капіталі - 1,96 %, перебував на посаді Голови наглядової ради 11 років, 
члена наглядової ради – 1 рік, займає посаду заступника Голови правління 
банківської установи. 2. Члена наглядової ради Кравченка Олександра Во-
лодимировича, часткою в статутному капіталі не володіє, перебував на по-
саді члена наглядової ради 3 роки, займає посаду директора товариства з 
обмеженою відповідальністю. 3. Члена наглядової ради П'ятницького Тезія 
Антоновича, часткою в статутному капіталі не володіє, займає посаду мене-
джера з економічних питань товариства з обмеженою відповідальністю.

Згідно з рішенням наглядової ради № 7 від 24.03.2015 р. призначено 
членом правління Цуркана Олександра Анатолійовича, часткою в статут-
ному капіталі не володіє, займає посаду головного бухгалтера ПАТ «Га-
лант». Термін призначення - до 14.03.2016 р.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали.

Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правління  Шаперенков В.О.
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ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ХарМ»

(код за ЄДРПОУ 30655196, місцезнаходження: 62371, 
Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, 

вулиця Свердлова, 53)
повідомляє про проведення чергових загальних 

зборів акціонерів, які відбудуться
30 квітня 2015 р. о 15:00 год за адресою: 

Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вулиця 
Свердлова, 53, 3-й поверх, актова зала.

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

ПОрЯДОК ДЕННий:
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

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

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 роки та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річних звітів та балансів, розподіл прибутку за 
2014 рік. 

8. Відкликання Голови та членів Наглядової ради товариства.
9. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розмі-
ру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

Найменування показника Період 
2013 рік 2014 рік

Усього активів 2801,4 2704,4
Основні засоби 0,5 0,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1,2 1,2
Сумарна дебіторська заборгованість 2798,1 2699,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,6 2,4
Нерозподілений прибуток 1826,7 1771,6
Власний капітал 2751,2 2696,1
Статутний капітал 368 368
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 50,2 8,3
Чистий прибуток (збиток) -71,2 -55,1 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1472038 1472038
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах станом на 24 годину 24 квітня 2015 року, за три ро-
бочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціоне-
рів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за 
адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вулиця 
Свердлова, 53, 2-й поверх, кімн.12 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 
16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами Пінчук Л.В. 

Документи надаються акціонеру та/або його представнику для 
ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого 
ПАТ  «ХарМ» не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайом-
лення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «ХарМ» - в місці їх проведення без попереднього письмового 
запиту

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що по-
свідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - довіреність, 
оформлену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує 
особу. 

Тел. для довідок: (057) 783-71-71.
Правління ПаТ «ХарМ»

ВІДКриТЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ВиШПІЛьСьКЕ»

(код ЄДРПОУ 01529079, місцезнаходження:12401, Житомирська обл., 
Житомирський р-н, с. Вереси, вул. Шкільна, 19 (далі – Товариство) повідо-
мляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29 квітня 
2015 р. о 11:00 год. за адресою: житомирська обл., житомирський р-н, 
с. Вереси, вул. Шкільна, 19, кім. № 1.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 10:30 год. до 
10:55 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах акціонерів Товариства складено станом на 12.10.2013 р. (дата закрит-
тя реєстру). Для реєстрації акціонерів та їх представників необхідно при 
собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представни-
ка, представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший 
документ, що посвідчує повноваження представника оформлені відповід-
но до чинного законодавства України.

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

Товариства: обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. 
2. Звіт Голови Комісії з припинення Товариства за 2014 р. Звіт Нагля-

дової ради Товариства за 2014 р. Звіт та висновки Ревізійної комісії (Реві-
зора) Товариства за 2014 р.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 
Голови Комісії з припинення Товариства, Ревізійної комісії (Ревізора). 

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
5. Про розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками діяльнос-

ті Товариства у 2014 р.
6. Про скасування рішень, що прийняті на позачергових загальних збо-

рах акціонерів 05 жовтня 2013 р.
7. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом 

його реорганізації (перетворення) в товариство з додатковою відповідаль-
ністю.

8. Про Комісію з припинення Товариства. Обрання персонального 
складу Комісії з припинення Товариства.

9. Про затвердження плану перетворення Товариства у товариство з 
додатковою відповідальністю.

10. Про порядок і умови здійснення перетворення Товариства.
11. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Товариства в 

зв’язку з його припиненням шляхом перетворення.
12. Про порядок, строк та ціну викупу акцій Товариством, дії Товари-

ства щодо викуплених акцій.
13.Про порядок та умови обміну акцій Товариства на частки в статутно-

му капіталі товариства з додатковою відповідальністю. 
Акціонери до дати проведення річних загальних зборів мають можли-

вість ознайомитись з документами, що необхідні для прийняття рішень з 
питань порядку денного вказаних зборів, у робочі дні за адресою: Жито-
мирський р-н, с. Вереси, вул.. Шкільна, 19, кім. № 1 з 10:00 до 13:00, а в 
день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення . 
Особа, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з зазначе-
ними документами – Голова Комісії з припинення Товариства Зароб-
чук  Р.П.. Довідка за телефоном: (0412) 47-05-58. Акціонери в порядку, 
встановленому законодавством, мають право вносити свої пропозиції 
щодо питань порядку денного та проектів рішень із запропонованих пи-
тань.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)

Найменування показники 

Період

Звітний
2014 р.

Попере-
дній

2013 р.
Усього активів 38,1 35
Основні засоби 34,7 35
Довгострокові фінансові інвестиції 0,2 -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 3,0 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 -
Нерозподілений прибуток -525,5 -526
Власний капітал -63,9 -
Статутний капітал 461,6 462
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 69,4 69
Чистий прибуток (збиток) -27,7 -60
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1846567 1846567
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб ) 2 2

Голова Комісії з припинення Товариства  р.П.Заробчук
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО «СТраХОВа КОМПаНІЯ «НаДІйНа».
2. Код за ЄДРПОУ: 34350924
3. Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 45-а/6, оф. 8
4. Міжміський код, телефон та факс: +380444281425, +380444281419
5. Електронна поштова адреса: office@nadiyna.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.nadiyna.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Протоколом загальних зборiв акцiонерiв Товариства №21 вiд 

11.02.2015р. було прийнято рiшення: 
1. про обрання членом наглядової ради Товариства Антоненко Анну 

Михайлiвну (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них). Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Вiдповiдно до ст. 53 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», посадова особа обрана з числа фiзичних осiб, якi мають по-
вну цивiльну дiєздатнiсть. Посадова особа володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента у розмiрi 9,5%.

2. про обрання членом наглядової ради Товариства Сіпунову Світлану 
Сергіївну (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них). Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Вiдповiдно до ст. 53 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», посадова особа обрана з числа фiзичних осiб, якi мають по-
вну цивiльну дiєздатнiсть. Посадова особа володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента у розмiрi 9,5%.

3. про обрання членом наглядової ради Товариства Шабаш Романа 
Івановича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них). Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Вiдповiдно до ст. 53 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», посадова особа обрана з числа фiзичних осiб, якi мають по-
вну цивiльну дiєздатнiсть. Посадова особа володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента у розмiрi 9,5%.

4. про припинення повноважень ревiзора Товариства Юрiна Iгора 
Олександровича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 
ревiзора з 11.02.2011р. по 11.02.2015р. Посадова особа не володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента.

5. про обрання ревiзором Товариства Дмитрiєву Вiкторiю Вiкторiвну 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова 
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi 
посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний 
бухгалтер ПрАТ «СК «НАДIЙНА», фiнансовий директор ПрАТ «СК «НАДIЙНА». 
Вiдповiдно до ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства», посадова 
особа обрана з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. 
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.

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

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

Президент  юріна Л.Г. 
24.03.2015р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIчНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО "аВТО-
ТраНСПОрТНЕ 
ПIДПриЄМСТВО 13002"

2. Код за ЄДРПОУ 03114307
3. Місцезнаходження 03039, мiсто Київ, Миколи 

Грiнченка, 18
4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 529 60 90 
5. Електронна поштова адреса vlad@ineko.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://motor-city.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
На підставі рішення Наглядової Ради ПАТ «Автотранспортне 

пiдприємство 13002» ( протокол №01/15 вiд 23 березня 2015 р.):
- Відкликано Голову Правління Анікушина Володимира Миколайовича 

(Паспорт серії СН №326896 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в 
місті Києві 29.10.1996 р.). Перебував на посаді з 21 лютого 2012 р. Частка, 
якою володіє у статутному капіталі емiтента - 0,00 %, 0 шт. акцій. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- Відкликано Члена Правління Підгірного Ігоря Анатолійовича (Паспорт 
НА №815900, виданий Кам’янець-Подільським МВ УМВС України в Хмель-
ницькій обл. 19.02.2000 року). Перебував на посаді з 21 лютого 2012 р. 
Частка, якою володіє у статутному капіталі емiтента - 0,00 %, 0 шт. акцій. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- Призначено Голову Правління Кортишкову Наталію Юріївну (Паспорт 
серії ЕС № 054299 виданий Бахчисарайським РВ ГУ МВС Українив Криму 
18.08.1995 р.). Призначено з 24.03.2015 р. строком на 3 роки. Частка, 
якою володіє у статутному капіталі емiтента - 0,00 %, 0 шт. акцій. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї 
діяльності обіймав наступні посади: Головний бухгалтер ПрАТ «КОМП-
ЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ»;

- Призначено Члена Правління Підгірного Ігоря Анатолійовича (Пас-
порт НА №815900, виданий Кам’янець-Подільським МВ УМВС України в 
Хмельницькій обл. 19.02.2000 року). Призначено строком на 3 роки. Част-
ка, якою володіє у статутному капіталі емiтента - 0,00 %, 0 шт. акцій. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
своєї діяльності обіймав наступні посади: Заступник Голови Правління з 
питань оренди ПрАТ «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ»;

- Призначено Члена Правління Фуштей Георгія Івановича (Паспорт се-
рії МЕ №020625, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 
24.05.2002 р.). Призначено строком на 3 роки. Частка, якою володіє у ста-
тутному капіталі емiтента - 0,00 %, 0 шт. акцій. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав 
наступні посади: Член Правління ПрАТ «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ».

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 Н.Ю. Кортишкова
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.03.2015
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТО-

ВариСТВО «БрОВарСьКЕ ШЛЯХОВО - БУДIВЕЛьНЕ 
УПраВЛIННЯ №50»

2. Код за ЄДРПОУ: 05408668
3. Місцезнаходження: 07400, м. Бровари Київської області, вул. Кутузо-

ва, 2-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (04594) 62979, (04594) 62019
5. Електронна поштова адреса: admin@dsu50.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: dsu50.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власнос-
ті на акції в депозитарній системі: 23.03.2015 р. Дата обліку: 17.03.2015 р.

23.03.2015 року емітенту стало відомо від Публiчного акцiонерного то-
вариства «Нацiональний депозитарiй України», що станом на дату обліку 
17.03.2015 р. вiдбулися наступні змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i 
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емітента. 

Пакет акцiй однієї фізичної особи зменшився і становить менше 10 від-
сотків голосуючих акцій. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до 
статутного капіталу): 84,1318 %. Розмір частки акціонера після зміни (у від-
сотках до статутного капіталу): 9,8164 %. Відбулося зменшення належного 
особі пакету акцій за рахунок відчуження.

Пакет акцiй іншої фізичної особи збільшився і становить більше 10 від-
сотків голосуючих акцій. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до 
статутного капіталу): 0,0169 %. Розмір частки акціонера після зміни (у від-
сотках до статутного капіталу): 74,3323 %. Відбулося збільшення належно-
го особі пакету акцій за рахунок придбання.

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

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

Генеральний директор В.ф. Гавриленко, 23.03.2015 р.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПаТ «ЗНКІф «СаТУрН»
ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ЗаКриТий НЕДиВЕрСифІ-

КОВаНий КОрПОраТиВНий ІНВЕСТицІйНий фОНД «СаТУрН» (код за 
ЄДРПОУ 35086626; місцезнаходження: м. Київ, проспект Повітрофлот-
ський,  14/17, далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2015 року о 10 годині 
00  хв., за адресою: м. Київ, вул. артема, 52а, зала для переговорів.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збо-
ри, о 09-00 годині, закінчення реєстрації о 09-45 годині. Реєстрація буде 
проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати до-
кумент, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що 
підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтвер-
джує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 20 квітня 2015 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 

участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

Товариства. 
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управ-

ління активами Товариства за 2014 р.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту зберігача Това-

риства в 2014 р.
7. Затвердження звіту незалежного оцінювача майна про результати 

діяльності Товариства в 2014 р.
8. Затвердження звіту аудитора щодо фінансових показників Товари-

ства за 2014 р.
9. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, в тому чис-

лі, балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2014 р.
10. Визначення співвідношення вартості чистих активів та розміру ста-

тутного капіталу Товариства станом на кінець 2014 року та порядку по-
криття збитків.

11. Затвердження рішення про зміну компанії з управління активами 
Товариства.

12. Затвердження рішення про зміну депозитарної установи (зберіга-
ча) Товариства. 

13. Затвердження змін до договору з аудитором Товариства.
14. Затвердження змін до договору з оцінювачем майна Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Зміна адреси місцезнаходження Товариства. 
18. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції.
19. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та/або про 

попереднє схвалення значних правочинів.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-

йняття рішень з питань порядку денного, у робочий час з 9:00до 18:00 за 
адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23 А’ (штрих), оф. 201.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Голова Наглядової ради – Президент ПАТ «ЗНКІФ «САТУРН» 
Гречана Світлана Миколаївна. Довідки за телефоном: (044) 3626508.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПаТ «ЗНКІф «СаТУрН» за 2014 р. (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  430 879 733 515
Основні засоби  - -
Довгострокові фінансові інвестиції  257 155 258 588
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість  26 661 9 354
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 4
Нерозподілений прибуток 121 398 97 518
Власний капітал 380 377 356 497
Статутний капітал 50 001 50 001
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 50 502 377 017
Чистий прибуток (збиток) 23 880 10 999
Середньорічна кількість акцій (шт.) 211 211
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

Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа 

«УКрПрОМ-СЕрВІС».
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «УКРПРОМ-

СЕРВІС».
Місцезнаходження : м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 1.
Дата прийняття рішення про проведення загальних зборів: 

12.03.2015  року.
Орган управління емітента, який прийняв рішення про проведення за-

гальних зборів: виконавчий орган.
Дата проведення зборів: 30.04.2015 року. Час проведення зборів: 09:00.
Місце проведення: м. Київ, вул. Московська, 46/2, секція 5, 8 поверх.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 08:50.
Час завершення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 

08:55.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-

будеться 30.04.2015 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах : 24.04.2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 

представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства.

Порядок денний зборів.
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2014 рік. Визначення по-

рядку покриття збитків Товариства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом року з дня прийняття рішення.
7. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 

фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу На-
глядової ради Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
10. Обрання Ревізора Товариства.
11. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

Основні показчики фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  35,8 100,9
Основні засоби 103,6 52,4
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість  0,4 0,4
Грошові кошти та їх еквіваленти - 0,1
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 20,0 20,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 554,2 555,9
Чистий прибуток (збиток) (566,8) (561,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

_ _

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

_ _

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій 

формі, в порядку визначеному чинним законодавством, Статутом 
ПрАТ  «УКРПРОМ-СЕРВІС» та Положенням про загальні збори акціонерів 
ПрАТ «УКРПРОМ-СЕРВІС», не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів.

До дати проведення загальних зборів акціонери в порядку та терміни, 
визначені чинним законодавством та Статутом ПрАТ «УКРПРОМ-СЕРВІС» 
можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення 
з питань порядку денного за адресою: 01015, Україна, м. Київ, вул. Москов-
ська, 46/2, секція 5 , 8 поверх в робочі дні: понеділок – пятниця з 9:00 до 
11:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Представник Товариства, відповідальний за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами: Марченко І.А.

Контактний телефон: (044) 390-35-90.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор – Стемпковський І.Г.
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Шановний акціонер!

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ПЛЕМЗаВОД «ВаСиЛІВКа» (надалі - Товариство) 

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

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 28 квітня 2015 року з 9 години 00 годин до 
9 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 28 квітня 2015 року о 10-00 
годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 42231, Україна, Сум-
ська область, Лебединський район, с. Василівка, вул. радгоспна, 1, 
кімната 1.

Місцезнаходження Товариства: 42231, Україна, Сумська область, Лебе-
динський район, с. Василівка, вул. Радгоспна, 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Зборів 22 квітня 2015 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 

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

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

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2014 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2015  рік.
10. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться 

з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру вина-
городи членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради Товариства.

13. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про прийняття рішення про вчинення (погодження вчинених) Това-

риством значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, 
що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: 42231, Україна, Сумська область, Лебединський район, с. Ва-
силівка, вул. Радгоспна, 1, кімната 1, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 
години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами рудик 
Людмила Василівна – головний бухгалтер Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітний
2014 р.

Попере-
дній

2013 р.
Усього активів 28 041 25 600
Основні засоби (залишкова вартість ) 1 236 4 644
Довгострокові фінансові інвестиції - 3
Запаси в т.ч. готова продукція 20 508 1 488
Сумарна дебіторська заборгованість 5 055 11 899
Грошові кошти та їх еквіваленти 922 11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (5 491) 53
Власний капітал - 2 546
Статутний капітал 3 963 3 963
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 29 433 18 902
Чистий прибуток (збиток) (5 544) 9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15 852 104 15 852 104
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 44 36

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

фізичних осіб)
Телефони для довідок : (05445) 3-82-43.

Наглядова рада

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІчНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа «ОБЛ-
ТЕПЛОКОМУНЕНЕрГО», код ЄДРПОУ 03357671, місцезнахо-
дження Товариства: вул. Комсомольська 55 Б, м. Чернігів, Україна, 14000

Правління ПАТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» повідомляє, що 30 квіт-
ня 2015 року о 13.00 відбудуться чергові загальні збори акціонерів АТ за 
адресою: м. чернігів, вул. Комсомольська 55 Б (в актовому залі на дру-
гому поверсі). Реєстрація учасників буде проводитись з 12.00 до 12.45 за 
місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах – 24.04.2015 року.

До розгляду зборів пропонується наступний порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку (ре-

гламенту) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Секретаря загальних зборів.
3. Звіт Правління АТ про результати фінансово-господарської діяльнос-

ті Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії АТ про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності Правління у 2014 році.
5. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами 2014 року.
7. Погодження дій Правління щодо укладання значних правочинів у 

2014 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться АТ у 

ході господарської діяльності в період до наступних загальних зборів акці-
онерів.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів крім того – 

довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
До дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість озна-

йомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адре-
сою місцезнаходження Товариства: вул. Комсомольська 55 Б, м. Чернігів (у 
робочі дні з 9.30 до 12.00 години, актовий зал), а в день проведення за-
гальних зборів – у місці їх проведення. Особою, відповідальною за озна-
йомлення акціонерів з документами, є Голова правління АТ – Геращенко 
Віктор Михайлович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
аТ «ОТКЕ» (тис. грн.)

Найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів 301 511 380 854
Основні засоби 163 909 173 962
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 457 4 656
Сумарна дебіторська заборгованість 128 780 189 967
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 365 12 269
Нерозподілений прибуток (32 981) (35 217)
Власний капітал 70 332 88 954
Статутний капітал 758 758
Довгострокові зобов’язання 1 431 16 536
Поточні зобов’язання 229 748 275 364
Чистий прибуток (збиток) 2 236 (10 306)
Середньорічна кількість акцій (штук) 3 030 120 3 030 120
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1254 1272

Правління аТ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Шановні акціонери!
ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 

ПрОМиСЛОВа КОМПаНІЯ «УКрцЕМЕНТ»
Юридична адреса: 64205, Харківська область, м. Балаклія, вул. Геологічна 12

Код ЄДРПОУ 21235486, тел./факс 05749-2-30-36
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що від-

будуться 28 квітня 2015 року о 10.00 годині за адресою: 64205, Харків-
ська область, м. Балаклія, вул. Геологічна 12, кабінет № 2.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних 
загальних зборах, визначена на 24 квітня 2015 року, згідно з рішенням На-
глядової ради Товариства від 12 березня 2015 року.

ПОрЯДОК ДЕННий:
1. Обрання лічильної комісії та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про розгляд звіту Ради Директорів про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та при-
йняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Про розгляд звіту Ревізора за 2014 рік та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

5. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2014 році.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції.
Ознайомитися з проектами документів можна за адресою: 64205, Хар-

ківська область, м. Балаклія, вул. Геологічна 12, кабінет № 2, з 08.00 год. 
до 17.00 год., щодня крім суботи та неділі.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Зубаренко Михайло Юрійович.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних збо-
рах відбудеться 28 квітня 2015 року з 09-30 до 09-50 години за місцем 
проведення зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та 
документ, що посвідчує особу.

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

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 8173 8620
Основні засоби (за залишковою вартістю) 39 232
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Виробничі запаси 46 46
Сумарна дебіторська заборгованість 519 843
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 8
Нерозподілений прибуток (збиток) (5697) (5383)
Власний капітал 8082 8472
Статутний капітал 5879 5879
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 91 148
Чистий прибуток (збиток) (422) (1080)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5879000 5879000
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) 6 6
рада Директорів.

ОГОЛОШЕННЯ
30 квітня 2015 року у 12 годин 00 хвилин, в административному при-

міщенні ПраТ «НОВОСЕЛицЯ «ЛаДа» за адресою: чер-
нівецька область, місто Новоселиця, вулиця О. Кошового 2, відбу-
дуться річні загальні збори акціонерів Приватного акционерного 
товариства «Новоселиця «Лада».

Час початку реєстрації учасників зборів: 11 годин 00 хвилин, 
30.04.2015 р.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 годин 45 хвилин, 
30.04.2015 р. 

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Новоселиця « Лада»:

1. Затверджен ня порядку ведення Загальних зборів акціонерів .
2. Обрання Лічильної комісії Товариства 
3. Розгляд звіту Ревізійної  комісії Товариства . Прийняття рішення за 

підсумками  розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової  ради Товариства . Прийняття рішення за 

підсумками  розгляду звіту.
5. Затверджен ня річного звіту Товариства .
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку, строку та порядку випла-

ти дивідендів , порядку покриття збитків Товариства  за підсумками  
діяльності  за 2014 рік.

7. Про припинення  повноважен ь членів Наглядової  ради Товариства 
8. Про обрання членів Наглядової  ради Товариства . Затверджен ня 

умов трудових договорів,  які укладатиму ться з членами Наглядової  ради. 
Встановлен ня розміру їх винагороди . Обрання особи, уповноваже ної на 
підписання  договорів з членами Наглядової ради.

9. Про припинення  повноважен ь членів Ревізійної  комісії Товариства 
10. Про обрання членів Ревізійної  комісії Товариства . Затверджен ня 

умов трудових договорів,  що укладатиму ться з членами Ревізійної  комісії. 
Встановлен ня розміру їх винагороди . Обрання особи, уповноваже ної на 
підписання  договорів з членами Ревізійної  комісії.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)

Найменування показника
Період

звітний 
2014 рік

попередній 
2013 рік            

Усього активів  2058 2142
Основні засоби  963 1004
Довгострокові фінансові інвестиції  - 25.3
Запаси 780 752
Сумарна дебіторська заборгованість  26 28
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 2
Нерозподілений прибуток -339 -52
Власний капітал -114 173
Статутний капітал 50.00 50.0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2172 1969
Чистий прибуток (збиток) 284 -308
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

5 8

Наглядова рада ПраТ «Новоселиця «Лада» 

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: ПУБЛІчНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «КрЕМЕНчУцьКа ТриКОТажНа фа-
БриКа»

2.Код за ЄДРПОУ: 00310924
3.Місцезнаходження: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, про-

спект Полтавський, 2-а
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 79-97-35 79-97-31
5.Електронна поштова адреса: oao-ktf@yandex.ru
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.trik.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акцiонерного товари-

ства «Кременчуцька трикотажна фабрика» (протокол від 24.03.15 р.) при-
пинено повноваження члена Правління Демуріної Людмили Петрівни у 
зв’язку зі звільненням, паспорт КН 682364 Автозаводським РВ КМУ УМВС 
України в Полтавській обл. 28.07.1998 р. На посаді перебувала з 31.03.11 р. 
по 24.03.15 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, 
службової діяльності, не має.

На посаду замість звільненої особи нікого не призначено.
ІІІ. Підпис

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

2. Найменування посади
Голова Правління  _________  Вернер М.й.
 ( підпис )  ( ініціали та прізвище керівника )
 М.П.  25.03.2015 
   ( дата )
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. За-
гальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛИНА-95». 2. Код за ЄДРПОУ: 23493962. Міс-
цезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Полупанова, буд. 13. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: 044 430-56-57 факс 430-56-57. 5. Електронна по-
штова адреса: at69@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
23493962.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення. У зв`язку 
із необхідністю продовження терміну дії повноважень Генерального ди-
ректора, Голови та членів Наглядової ради і Ревізора, Загальними збо-
рами акціонерів емітента 24.03.2015 було прийнято таке рішення про 
зміну складу посадових осіб (Протокол Загальних зборів акціонерів 
№  1/15 від 24.03.2015).Припинено повноваження з 24.03.2015 Гене-
ральний директор – Голюга Володимир Олександрович (не дав згоди на 
розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі – 3252 шт. Частка в статутному капіталі емітента – 26,75%. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини, заборони обійма-
ти певні посади та/або займатись певною діяльністю немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посаді: з 29.04.2011 по 24.03.2015.
Обрано (переобрано на ту саму посаду) з 24.03.2015 Генеральний ди-
ректор – Голюга Володимир Олександрович. Строк, на який призначено 
(обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: Голова правління ЗАТ «Калина-95».Припинено по-
вноваження з 24.03.2015 Голова наглядової ради – Голюга Олександр 
Володимирович (не дав згоди на розкриття паспортних даних). Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі – 3000 шт. Частка в статут-
ному капіталі емітента – 24,6472%. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини, заборони обіймати певні посади та/або займатись 
певною діяльністю немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 29.04.2011 по 24.03.2015. Обрано (переобрано на ту саму по-
саду) з 24.03.2015 Голова наглядової ради – Голюга Олександр Володи-
мирович. Строк, на який призначено (обрано) особу – до переобрання. 
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова 
наглядової ради ЗАТ «Калина-95». Припинено повноваження з 

24.03.2015 Член наглядової ради – Біла Ольга Анатоліївна (не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі – 0шт. Частка в статутному капіталі емітента – 0%. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини, заборони 
обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.04.2011 по 
24.03.2015.Обрано (переобрано на ту саму посаду) з 24.03.2015. Член 
наглядової ради – Біла Ольга Анатоліївна. Строк, на який призначено 
(обрано) особу – до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п'яти років: Член наглядової ради ЗАТ «Калина-95».
Припинено повноваження з 24.03.2015 Член наглядової ради – Тищенко 
Надія Миколаївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних). Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі – 2000шт. Частка в ста-
тутному капіталі емітента – 16,4514%. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини, заборони обіймати певні посади та/або 
займатись певною діяльністю немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 29.04.2011 по 24.03.2015.Обрано (переобрано на ту 
саму посаду) з 24.03.2015. Член наглядової ради – Тищенко Надія Мико-
лаївна. Строк, на який призначено (обрано) особу – до переобрання. 
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член 
наглядової ради ЗАТ «Калина-95».Припинено повноваження з 24.03.2015 
Ревізор – Мельникова Валентина Григорівна (не дала згоди на розкриття 
паспортних даних). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій осо-
бі  – 329шт. Частка в статутному капіталі емітента – 2,7063%. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини, заборони обіймати певні 
посади та/або займатись певною діяльністю немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: з 29.04.2011 по 24.03.2015.Обрано (пе-
реобрано на ту саму посаду) з 24.03.2015 Ревізор – Мельникова Вален-
тина Григорівна. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова ре-
візійної комісії ЗАТ «Калина-95». III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. На-
йменування посади: Генеральний директор Голюга Володимир Олексан-
дрович. 24.03.2015

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КаЛиНа-95»

ШаНОВНий аКцІОНЕр аСК «УКррІчфЛОТ»!
Публічне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот» 

(код ЄДРПОУ 00017733, місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Електриків, 
буд. 8) (далі - Компанія) повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акці-
онерів Компанії відбудуться 28 квітня 2015 року о 13:00 за адресою (міс-
це проведення): м. Київ, вул. Електриків, буд. 26, корпус 43, глядацький 
зал.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбувати-
меться 28 квітня 2015 року з 11:00 до 12:20 за місцем проведення річних 
(чергових) загальних зборів акціонерів. Відповідно до абзацу 3 ч. 3 ст. 40 
Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєстру-
вався, не має права брати участь у загальних зборах. Для участі у зборах 
акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – документ, що посвід-
чує особу та документ, що підтверджує повноваження представника, 
оформлений в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 22 квітня 2015 року (24 година). Перелік складається за дани-
ми депозитарних установ без участі акціонерів. 

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 

Компанії, виконавчого органу Компанії, звіту ревізійної комісії Компанії. Про 
затвердження висновку ревізійної комісії.

3. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради (в тому 
числі рішень щодо обрання генерального директора Компанії) та схвален-
ня правочинів, вчинених Компанією.

4. Про затвердження річного звіту Компанії за 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2014 рік та про виплату 

дивідендів.
6. Про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядо-

вої ради.
7. Про внесення змін та доповнень до статуту Компанії. Про затвер-

дження статуту Компанії у новій редакції, надання повноважень на підпи-
сання статуту Компанії у новій редакції.

8. Про обрання членів наглядової ради.
9. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, 

що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення 
розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписан-

ня цивільно-правових або трудових договорів з головою та членами нагля-
дової ради.

10. Про обрання голови наглядової ради.
Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які вино-

сяться на розгляд загальних зборів у порядку, передбаченому статутом 
Компанії, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 
буд. 8 (кім. 1) та за адресою м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 (літе-
ра  В), кім. 101. (Відповідальна особа – керівник групи по роботі з акціоне-
рами Загородько Людмила Володимирівна, тел. (044) 492-70-99).

Увага! Акціонери, які згідно із ЗУ «Про депозитарну систему України» не 
уклали від власного імені договір з депозитарною установою про обслугову-
вання рахунка в цінних паперах, не беруть участь у голосуванні. З цього питан-
ня звертатися до ТОВ «Укренергореєстр» (т. (044) 499-90-08)) до 21.04.2015.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 696 441 633 319
Основні засоби 513 060 461 209
Довгострокові фінансові інвестиції 2 969 1 880
Запаси 35 213 36 709
Сумарна дебіторська заборгованість 105 464 92 214
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 362 2 330
Нерозподілений прибуток (22 428) (29 420) 
Власний капітал 455 578 448 586
Статутний капітал 475 531 475 531 
Довгострокові зобов'язання 82 190 62 111
Поточні зобов'язання 158 673 122 622
Чистий прибуток (збиток) 6 707  (20 436)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 171 428 620 171 428 620
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)

1 477 2 015

*Показники фінансово-господарської діяльності підприємства за звіт-
ний період є попередніми. 

З повагою, Наглядова рада
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-

ство "Фастiвське швейне 
пiдприємство "Козак"

2. Код за ЄДРПОУ 00309387
3. Місцезнаходження 08500, м. Фастiв, 

Iнтернацiональна, 6
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04565)62116 (04565)62116

5. Електронна поштова 
адреса

kozakfastov@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 

емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що були проведенi 

24.03.2015 року вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента:
Посадова особа голова Наглядової ради Струлєв Олексiй Олексiйович 

звiльнений 24.03.2015 року в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень 
та на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.03.2015 
року (протокол №26). Посадова особа перебувала на посадi голови На-
глядової ради з 10.09.2013 року. Часткою у статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Згоду на розкриття паспортних даних не дав.

Посадова особа член Наглядової ради Ахрамєєв Павло Олександро-
вич звiльнений 24.03.2015 року в зв'язку iз закiнченням термiну повно-
важень та на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 

24.03.2015 року (протокол №26). Посадова особа перебувала на посадi з 
26.04.2012 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на 
розкриття паспортних даних не дав.

Обрана посадова особа голова Наглядової ради Струлєв Олексiй 
Олексiйович згiдно заяви та Статуту на пiдставi рiшення рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 24.03.2015 року (протокол №26) термiном повнова-
жень три роки. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на роз-
криття паспортних даних не дав. Протягом своєї дiяльностi обiймав 
посади директора.

Обрано посадову особу члена Наглядової ради Ахрамєєва Павла 
Олександровича згiдно заяви та Статуту на пiдставi рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 24.03.2015 року (протокол №26) термiном повнова-
жень три роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на роз-
криття паспортних даних не дав. Протягом своєї дiяльностi обiймав 
посади: директор.

Обрано посадову особу члена Наглядової ради Вдовенко Тетяну 
Iванiвну згiдно заяви та Статуту на пiдставi рiшення рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 24.03.2015 року (протокол №26) термiном повнова-
жень три роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на роз-
криття паспортних даних не дала. Протягом своєї дiяльностi обiймала 
посаду iнженера ВК.

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

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

2. Найменування посади Ковбаса Олексiй Петрович
директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 24.03.2015

(дата)

ПУБЛIчНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
“фаСТIВСьКЕ ШВЕйНЕ ПIДПриЄМСТВО “КОЗаК”

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ЕНЕрГІЯ»
(надалі – «Товариство»)

повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Товариства (на-
далі «Збори»), які відбудуться 27 квітня 2015 року о 14 годині 00 хвилин 
за київським часом за адресою: Київська область, м. Обухів, вул.  Про-
мислова, 1 (актова зала). Реєстрація учасників Зборів здійснюватиметься 
у день скликання Зборів за місцем їх проведення з 13 години 30  хвилин до 
14 години 00 хвилин за київським часом. Для реєстрації при собі мати: ак-
ціонерам – паспорт, для представників акціонерів - паспорт та належним 
чином оформлену довіреність.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах станом на 24 годину 00 хвилин 21 квітня 2015 року.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПаТ «Енергія»:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
4. Звіт Голови правління за наслідками фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

5. Звіт Наглядової ради за наслідками фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії за наслідками фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру 

річних дивідендів.
10. Схвалення значних правочинів, № 2244/15-ТЕ-17 від 18.12.2014р., 

№2245/15-БО-17 від 18.12.2014р., № 2246/15-КП-17 від 18.12.2014р., що 
укладені між ПАТ «Енергія» та НАК «Нафтогаз України» на купівлю-продаж 
природного газу, договір № 639 від 31.01.2011р., що укладений між 
ПАТ  «Енергія» та ПАТ «Київобленерго» на постачання електричної енергії, 
на суми, що перевищують 25 відсотків вартості активів за даними остан-
ньої фінансової звітності Товариства.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення, щодо укладення та 
здійснення Головою правління до 27.04.2016 року значних правочинів: між 
ПАТ «Енергія» та Продавцем природного газу на купівлю-продаж природ-

ного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними 
установами та організаціями; між ПАТ «Енергія» та Продавцем природного 
газу на купівлю-продаж природного газу для виробництва теплової енергії, 
яка споживається населенням; між ПАТ «Енергія» та Продавцем природно-
го газу на купівлю-продаж природного газу для виробництва теплової енер-
гії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб’єктами 
господарювання (крім бюджетних організацій та установ) – 195 (сто 
дев’яносто п’ять ) млн. грн.; між ПАТ «Енергія» та Постачальником елек-
тричної енергії на постачання електричної енергії – 25 (двадцять п’ять) 
млн. грн. 

Із документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, акціонери То-
вариства можуть ознайомитись за адресою: Київська область, м. Обухів, 
вул. Промислова, 1, кабінет Головного бухгалтера ПаТ «Енергія» в ро-
бочі години з 8.00 по 17.00, тел. (04572)72-180, (04572)72-694 – Інозем-
цева Ірина Миколаївна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПаТ «Енергія» (тис. грн.)

Найменування показника 
період 

звітний 
2014 рік

попередній 
2013 рік

Усього активів  62272 33111
Основні засоби  11814 12887
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 2369 2578
Сумарна дебіторська заборгованість  45482 13555
Грошові кошти та їх еквіваленти 1009 2571
Нерозподілений прибуток 1027 (9615)
Власний капітал - -
Статутний капітал 32660 32660
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 28585 9933
Чистий прибуток (збиток) 11072 (7006)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 130 639 864 130 639 864
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) 213 226

Правління ПаТ «Енергія»



№58, 26 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

19

Шановні акціонери!
ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «рОЗра-

ХУНКОВий цЕНТр З ОБСЛУГОВУВаННЯ ДОГОВО-
рІВ На фІНаНСОВиХ риНКаХ» (надалі – ПАТ «Розрахунко-
вий центр»), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, 
вул.  Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення річних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені 29 квітня 2015 року об 11 годині 00 хви-
лин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, к. 201.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загаль-
них зборах проводитиметься з 9 години 30 хвилин по 10 годину 45 хвилин 
в день проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годи-
ну 23 квітня 2015 року.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, зал по роботі з клієнтами 
1-го поверху. Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження 
представника акціонера на право участі та голосування на Загальних збо-
рах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість озна-
йомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі 
дні у приміщенні ПАТ «Розрахунковий центр» за адресою: 04107, Україна, 
місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, 2 поверх, кімната 205, а в день проведення 
Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа ПАТ «Роз-
рахунковий центр», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, – перший заступник голови Правління ПАТ «Розрахунковий 
центр» Шаповал Юрій Іванович. Для ознайомлення з матеріалами (доку-
ментами) при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та доку-
мент, що посвідчує повноваження представника акціонера.
Порядок денний Загальних зборів (перелік питань, що виносяться 

на голосування):
1. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунко-

вий центр».
2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ 

«Розрахунковий центр».
3. Звіт Спостережної ради ПАТ «Розрахунковий центр» за 2014 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
4. Звіт Правління ПАТ «Розрахунковий центр» за 2014 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Розрахунковий центр» за 2014 рік та при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвер-
дження висновків Ревізійної комісії.

6. Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за ре-
зультатами розгляду висновків аудиторської фірми.

7. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, річної фі-
нансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ «Роз-
рахунковий центр» за 2014 рік.

8. Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ «Розрахунковий центр».
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПаТ  «розрахунковий центр» за 2014 рік (тис. грн.)
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів  1 033 866 437 620
Основні засоби та нематеріальні активи 97 951 97 847
Довгострокові фінансові інвестиції  56 270 56 270
Запаси 101 42
Сумарна дебіторська заборгованість (за 
мінусом резервів)

1190 2 952

Грошові кошти та їх еквіваленти, депозити у 
банках, кредити, розміщені в інших банках (за 
мінусом резервів)

878 262 280 406

Інші оборотні активи 92 103
Нерозподілений прибуток 25 119 22 176
Власний капітал 179 491 175 852
Статутний капітал 153 100 153 100
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 854 375 261 768
Чистий прибуток (збиток) 3 639 696
Середньорічна кількість акцій (шт.) 153 100 153 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 109 100

Довідки за телефоном: (044) 585-42-40 (вн. 1018).
Голова Правління  Д.В. чугаєвський 

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «аВТОМО-
БІЛьНЕ ТраНСПОрТНЕ ПІДПриЄМСТВО № 2562», 

(код ЄДрПОУ 05520388)
(Далі Товариство), Місцезнаходження : 14007 м. Чернігів, вул. Любчен-

ка, 13, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 29 квітня 2015 року о 11:00 годині за адресою : 14007 
вул.  Любченка, 13, м. чернігів в приміщенні адміністративного кор-
пусу Товариства.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:30 до 10:45 години. Акціо-
нерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які пред-
ставляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відпо-
відно до чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у річних загальних зборах акціонерів, буде складено ста-
ном на 24 годину 26 березня 2015 року.

ПОрЯДОК ДЕННий
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 

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

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду висновку ревізійної комісії щодо річного звіту та 
балансу товариства за 2014 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків за під-

сумками роботи за 2014 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядо-
вої ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами 
Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Правління Товариства.

12. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.

17. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та 
затвердження Статуту, викладеного 

в новій редакції.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: м. Чер-
нігів, вул. Любченка, буд. 13 (кабінет юрисконсульта) у робочі дні (з поне-
ділка по п’ятницю) та робочий час (з 09.00 до 17.00), а в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна за ознайом-
лення особа – юрисконсульт Рибак С.А.

Телефон для довідок: (04622) 5- 60 -37.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, 

тис. грн.
 Період

звітний попередній 
Усього активів 3293,0 3552,0
Основні засоби 9047,0 9129,0
Довгострокові фінансові інвестиції -------- --------
Запаси 56,0 30,0
Сумарна дебіторська заборгованість 283,0 320,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 22,0 3,0
Нерозподілений прибуток -------- --------
Власний капітал -------- --------
Статутний капітал 1745740,0 1745740,0
Довгострокові зобов’язання та забезпечення 807,0 810,0
Поточні зобов’язання 618,0 560,0
Чистий прибуток (збиток) -2709,0 -2121,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3491480 3491480
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-------- --------

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-------- --------

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 27 27

Наглядова рада Товариства.
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІчНОГО аКцІОНЕрНОГО 
ТОВариСТВа «ОСОКОр»

Публічне акціонерне товариство «ОСОКОР» (Україна, 02081, м. Київ, 
вул. Здолбунівська, буд. 7Г, код ЄДРПОУ 03360911) повідомляє про скли-
кання річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «ОСОКОР» (далі – Товариство або ПАТ «ОСОКОР»), які відбудуться 
30 квітня 2015 року о 13:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 16-22 (конференц зал, к.101, 1-й поверх корп. а). 

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОСО-
КОР» – 30 квітня 2015 року з 12:00 до 12:45 год. за місцем проведення 
зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах – 24 квітня 2015 року на 24:00 годину.

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

1. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товари-

ства за 2014 рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради 

Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії 

Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2014 рік (річного звіту та балансу).
7. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
9. Про відкликання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
10. Про розірвання діючих договорів про надання послуг з Головою та 

членами Наглядової Ради Товариства.
11. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
12. Про укладання нових договорів про надання послуг з Головою та 

членами Наглядової Ради Товариства.
13. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про розірвання діючих договорів про надання послуг з Головою та 

членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про укладання нових договорів про надання послуг з Головою та 

членами Ревізійної комісії Товариства.
17. Про продаж частини майнового комплексу.
18. Про продаж та/або безоплатну передачу майна, яке є у власності 

(знаходиться на балансі) Товариства.
19. Про відмову від права користування земельними ділянками.

20. Про продаж земельної ділянки.
21. Про списання основних засобів.
22. Про продаж основних засобів.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності ПаТ  «ОСОКОр» 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

Попередній 
2013р.

Звітний 
2014 р.

Усього активів 15916 10220
Основні засоби 15395 9665
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 8 -
Сумарна дебіторська заборгованість 469 483
Грошові кошти та їх еквіваленти 43 71
Нерозподілений прибуток 343 -19246
Власний капітал 548 -19041
Статутний капітал 189 189
Довгострокові зобов’язання 11990 23687
Поточні зобов’язання 3066 5574
Чистий прибуток (збиток) -1638 -19589
Середньорічна кількість акцій (штук) 1 050 000 1 050 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

14 5

Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам ПАТ «ОСОКОР» 
необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам 
юридичних і фізичних осіб – довіреність, оформлену згідно чинного законо-
давства, та паспорт. Від дати надіслання повідомлення про проведення 
Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час з 8:00 до 16-45, в 
п’ятницю – до 16:00 (перерва з 12:15 до 13:00) за адресою: м. Київ, вул. 
Здолбунівська, буд. 7Д, а в день проведення річних Загальних зборів акці-
онерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами - Пиль Галина Петрівна. Телефон 
для довідок: (044) 574-39-16.

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

Голова правління  Гліган Михайло Петрович

Правління ПаТ «ЛьВІВСьКЕ аТП - 14630» (код за ЄДРПОУ 
03114744) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 30 квітня 2015 р. об 11.00 год. за адресою: 
м.  Львів, вул. Городницька,47. Реєстрація акціонерів та їх представників 
проводиться з 9.00 год. до 10.45 год.

Учасникам річних Загальних зборів акціонерів Товариства необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-довіреність 
про передачу їм прав на участь у річних Загальних зборах Товариства, оформ-
лену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу.

Крім цього, повідомляємо Вас, що 12.10.2014 р. набула чинності норма 
Закону України «Про депозитарну систему України», згідно з якою цінні па-
пери власника, що не уклав із депозитарною установою договору про об-
слуговування рахунку в цінних паперах, не враховуватимуться при визна-
ченні кворуму та при голосуванні в органах емітента

Укласти договір з депозитарною установою ПАТ «ВіЕс Банк» можна за адре-
сою: м. Львів, вул. Грабовського, буд.11, каб. 307. (тел. +38 032 297 69 77, факс 
+38 032 297 69 75)

ПОрЯДОК ДЕННий: 
1. Обрання головуючого, секретаря зборів, членів лічильної комісії. За-

твердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 р.
3. Звіт наглядової ради про її роботу у 2014 році.
4. Звіт ревізійної комісії про її роботу у 2014 році. Затвердження висно-

вків ревізійної комісії.
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2014 рік. Розподіл при-

бутку та збитків Товариства.
6. Обрання Голови та членів Правління товариства.
7. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

8. Обрання Ревізійної комісії товариства.
9. Про надання повноважень голові правління укладати від імені това-

риства договори про участь у будівництві будівель та приміщень, зокрема 
шляхом внесення майна чи майнових прав.

ОСНОВНІ ПОКаЗНиКи
фінансово-господарської діяльності ПаТ «Львівське аТП-14630»

за 2014 рік

Найменування показника станом на
31.12. 2013 р.

станом на
31.12. 2014 р.

Усього активів 21965 22220
Основні засоби 18307 17187
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 702 828
Сумарна дебіторська заборгованість 2801 4085
Грошові кошти та їх еквіваленти 142 110
Нерозподілений прибуток 5 1
Власний капітал 5428 5429
Статутний капітал 2304 2304
Довгострокові зобов’язання 7597 6676
Поточні зобов’язання 7705 8628
Чистий прибуток (збиток) 5 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9214128,00 9214128,00
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом року (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець року (осіб) 514 514
Голова правління 
ПаТ «Львівське аТП-14630»  Кузбит С.З.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ДО УВаГи аКцІОНЕрІВ

ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО 
ТОВариСТВа «КОМПаНІЯ «БаСТІОН»!

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «КОМПаНІЯ «БаСТІОН» 
(далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 24992294, місцезнаходження 
якого: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Старі 
Кодаки, вулиця Аеропорт, будинок 145, повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів, для чого у відповідності до діючого законодав-
ства повідомляє Вам наступну інформацію:

1). Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.

Дата проведення зборів – 30 квітня 2015 року.
Час початку проведення зборів - 10 годин 00 хвилин.
Місце проведення зборів: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпропе-

тровський район, село Старі Кодаки, вулиця аеропорт, будинок 145, 
кімната переговорів.

2). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах 

Час початку реєстрації - 09 годин 00 хвилин 30 квітня 2015 року.
Час закінчення реєстрації - 09 годин 50 хвилин 30 квітня 2015 року.
Місце проведення реєстрації - 52070, Дніпропетровська обл., Дніпропе-

тровський район, село Старі Кодаки, вулиця Аеропорт, будинок 145, кімна-
та переговорів.

Участь у загальних зборах можуть прийняти як акціонери, так їх пред-
ставники. 

Для реєстрації акціонерам Товариства-фізичним особам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, 
що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – належним 
чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт 
або інший документ, що може ідентифікувати особу).

3). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 24 година 00 хвилин 24 квітня 2015 року. 

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

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

2. Звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» про підсумки фінансово-
господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління. 

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2014 
рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради 
ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

4. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2014 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 

5. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПрАТ «КОМ-
ПАНІЯ «БАСТІОН» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 
2014 рік. 

6. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 
фінансовими результатами 2014 року. Про виплату дивідендів за 2014 рік. 

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними загаль-
ними зборами.

5). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань поряд-
ку денного річних загальних зборів акціонерів (необхідними для при-
йняття рішень по них), акціонери ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та/або 
їх представники можуть ознайомитися до дати проведення річних за-
гальних зборів акціонерів у робочі дні тижня з 10-00 до 16-00 години 
(обідня перерва з 13-00 год. до 14-00 год.) за адресою: 52070, Дніпропе-
тровська обл., Дніпропетровський район, село Старі Кодаки, вулиця Ае-
ропорт, будинок 145, кімната переговорів, а також у день проведення 
річних загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників 
ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за адресою: 52070, Дніпропетров-
ська  обл., Дніпропетровський район, село Старі Кодаки, вулиця Аеро-
порт, будинок 145, кімната переговорів. 

Документи надаються акціонеру ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та/або 
його предcтавнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, 
отриманого Правлінням ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» не пізніше ніж за 
п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення річних за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» документи нада-
ються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попере-
днього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів із документами (матеріалами) – Голова Правління Товариства 
Корецький Георгiй Михайлович, який за надходженням запиту визначає 
час і місце ознайомлення.

Довідки за телефоном: 056 377-82-87
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПраТ  «КОМ-

ПаНІЯ «БаСТІОН» (тис. грн.)
Найменування показника період 

2014 рік 2013 рік
Усього активів 9137 10345
Основні засоби 3476 3846
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 2960 3755
Сумарна дебіторська заборгованість 1767 536
Грошові кошти та їх еквіваленти 375 140
Нерозподілений прибуток (4504) (3735)
Власний капітал 1246 2015
Статутний капітал 2719 2719
Довгострокові зобов'язання 760 3302
Поточні зобов'язання 7131 5028
Чистий прибуток (збиток) (769) (1469)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7250 7250
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

48 49

 Повідомлення 
Про проведення загальних зборів акціонерів

ПраТ «ПЕрЕСУВНа МЕХаНІЗОВаНа КОЛОНа-82»,
Код ЄДРПО-14243385, місцезнаходження Україна, 14014, Чернігів-

ська  обл., Чернігівський р-н,с. Жавинка, вул. Дачна.2(далі –Товариство), 
що відбудуться 30 квітня 2015року о 11-00 за місцезнаходженням Товари-
ства: Україна, 14014, чернігівська обл., с. жавинка, вул.. Дачна, 2

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

ціонерів:
Обрання лічильної комісії,обрання голови та секретаря зборів.
2.Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2014р.та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Основні напрямки діяльності в 2015р.

3.Звіт голови наглядової ради за 2014р.та прийняття рішення за під-
сумками розгляду звіту.

4.Звіт ревізора за 2014р. Затвердження висновку ревізора за підсумка-
ми перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2014р.

5.Затвердження річного звіту за 2014р. Порядок розподілу прибутку.
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10-00 до 11-00 за місцезнахо-

дженням Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах 24.04.2015р. Можливість ознайомлення із ма-
теріалами щодо розгляду питань порядку денного буде надана акціонерам 
за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 до 13-00. В день 
проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з 

документами за місцем проведення зборів(відповідальна особа-
Гребельний  І.Ф.) тел. (04622) 48132.

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

Найменування показника звітній 
період 

попередній 
період

Усього активів 564.8 278.3
Основні засоби(за залишковою вартістю) 162.9 163.7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 228.8 1.2
Сумарна дебіторська заборгованість 85.9 33.9
Грошові кошти та їх еквівалент 13.2 72.9
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) ( -316.5) (-185.6)
Власний капітал - 5.3 125.4
Статутний капітал 162,1 162,1
Довгострокові зобов,язання 0 0
Поточні зобов,язання 570.1 152.7
Чистий прибуток -130.9 76.0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 648292 648242
Кількість акцій ,викуплених протягом 
періоду(шт..) 

0 0

Сума коштів, витрачених на викуп акцій 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду 8 7

Директор Товариства  Гребельний І.ф.
Тел./факс 0462-664798
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Приватне акціонерне товариство «ПРОМІНВЕСТГРУП-1» (нада-
лі — Товариство) (ідентифікаційний код — 32851642, місцезнаходжен-
ня — місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. М.Грушевського, 3) пові-
домляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 
2015 року о 11:00 год. за адресою: 01024, м.Київ, вул. Лютеран-
ська, 18-Б, 4-й поверх.

Порядок денний:
Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження 1. 

регламенту проведення зборів.
Звіт Генерального директора про результати фінансово-2. 

господарської діяльності Товариства за 2014 рік (річний звіт) та осно-
вні напрямки діяльності у 2015 році, прийняття рішення за наслідками 
розгляду відповідного звіту. 

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2014 році та при-3. 
йняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту. 

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Висновки Ревізійної 4. 
комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії 
Товариства за 2014 рік.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік5. 
Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік. 6. 

Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-
ства за 2014 рік. 

Затвердження господарських договорів, укладених Товариством 7. 
на протязі 2014 року.

Затвердження повноважень виконавчого органу Товариства.8. 
Реєстрація учасників 29.04.2015 року з 10:00 год. до 10:45 год. за 

місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів 
необхідно мати: акціонерам — документ, що посвідчує особу, представ-
никам — документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі у 
зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 23.04.2015 р. (станом на 24 годину).

З матеріалами та документами, щодо питань порядку денного акці-
онери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнахо-

дженням Товариства: 01024, м.Київ, вул. Лютеранська, 18-Б, 4-й по-
верх в період з 26.03.2015 р. по 28.04.2015 р. в робочі дні 
(понеділок  — п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 12.00 до 13.00) 
звернувшись із заявою складеною у довільній формі та в день прове-
дення загальних зборів — за місцем їх проведення. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
Генеральний директор ПрАТ «ПРОМІНВЕСТГРУП-1» Шовкалюк Олек-
сандр Вікторович, тел. 451-88-90.

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

Найменування показника період
Звітний, 

2014
Попере-

дній, 2013
Усього активів 202562,6 167447,4
Необоротні активи 176018,80 146053,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 26368,4 20420,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 96,5 873,1
Інші оборотні активи 78,9 100,5
Нерозподілений прибуток -82326,1 -23170,2
Власний капітал 17503,1 76659,0
Статутний капітал 80000,0 80000,0
Додатковий капітал 19829,2 19829,2
Довгострокові зобов’язання 166661,5 81559,5
Поточні зобов’язання 18398,0 9228,9
Чистий прибуток (збиток) -59155,9 -1357,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 80 000 000 80 000 000
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)

6 5

Наглядова рада ПраТ « ПрОМІНВЕСТГрУП-1»

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ПрОМІНВЕСТГрУП-1» 

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Бе-
арс»

2. Код за ЄДРПОУ: 16301726
3. Місцезнаходження: 02094 м. Київ, вул. Попудренка, 52
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)586-48-49, (044)586-48-49
5. Електронна поштова адреса: A.Slobodyan@bears.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zao.bears.ua/ua/reports/2015_
osobl_1.html

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Акціонера ПрАТ «Беарс» №1 від 24 березня 2015 року у 

зв’язку з обранням Членів Наглядової Ради, ОБРАНО: Член Наглядової 
ради Задорожний Валерій Іванович (фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Розмір пакета акцій емiтента, якi належать цiй 
особi: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останніх п’яти років: Концерн «Беарс Фуд Інгредієнтс», Голова 
Ради директорів; ПрАТ «Беарс», Голова Наглядової ради. Член Наглядової 
ради Березовський Дмитро Євгенійович (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Частка в статутному капіталі емітента: 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останніх п’яти років: Концерн «Беарс Фуд Інгредієнтс», Президент концер-
ну; ПрАТ «Беарс», Член Наглядової ради. Член Наглядової ради Іваній 
Людмила Борисівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Частка в статутному капіталі емітента: 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останніх 

п’яти років: Концерн «Беарс Фуд Інгредієнтс», Віце-президент, Генераль-
ний директор; ПрАТ «Беарс», Член Наглядової ради.

Засіданням Наглядової Ради ПрАТ «Беарс» від 24 березня 2015 
року (Протокол № 01/15-НР) прийнято рiшення про обрання Головою 
Наглядової ради Задорожного Валерія Івановича (фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка в статутному ка-
піталі емітента: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу – 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймала особа протягом останніх п’яти років: Концерн «Беарс Фуд 
Інгредієнтс», Голова Ради директорів; ПрАТ «Беарс», Голова Наглядо-
вої ради.

Засіданням Наглядової Ради ПрАТ «Беарс» від 24 березня 
2015  року (Протокол № 02/15-НР) прийнято рішення: ЗВІЛЬНИТИ з 
24  березня 2015 року з посади виконуючого обов’язки Генерального 
директора Бойченка Юрія Івановича (фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних), за власним бажанням, згідно статті 38 
Кодексу законів про працю України. Частка в статутному капіталі емі-
тента: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi – з 
02.07.2010  р. по 24.03.2015 р. ПРИЗНАЧИТИ з 25 березня 2015 року 
на посаду виконуючого обов’язки Генерального директора Касяна 
Олега Вікторовича (фізична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних), за сумісництвом. Частка в статутному капіталі емітен-
та: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який призначено особу – безстроково. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останніх п’яти років: ТОВ «Кредит Брокер», 
фінансовий аналітик, провідний фінансовий аналітик; ТОВ «Інвест-
ком», фахівець з аналізу та планування; ТОВ «БМБ Компаунд», фахі-
вець фінансового відділу, начальник фінансового відділу.

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

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

2. Виконуючий обов’язки Генерального директора Касян О.В.
25.03.2015

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«БЕарС»
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ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КиїВСьКий СУДНОБУДІВНий – 

СУДНОрЕМОНТНий ЗаВОД» 
(далі -Товариство)

(місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8) 
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів товариства (надалі - Збори)

відбудуться 28 квітня 2015 року о 09.00 за адресою: 04071, м. Київ, 
вул.  Набережно – Лугова, 8, «Зал засідань», каб. 215

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 8-00 до 08-50 в день проведен-
ня Зборів за місцем проведення Зборів.

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження умов договору про пере-

дачу повноважень лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку проведення Зборів. 
4. Звіти Правління, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Това-

риства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
6. Розподіл прибутку та збитків за 2014 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
8. Про майнове поручительство за кредитними зобов’язаннями АТ 

«Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України.
9. Про вирішення процедурних питань, пов’язаних із майновим поручи-

тельством за кредитними зобов’язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 
перед Національним банком України.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та 
затвердження його у новій редакції.

11. Про передачу гуртожитку ПАТ «Київський суднобудівний – судноре-
монтний завод», що знаходиться за адресою: м. Київ, Оболонський район, 
вул. Вишгородська, 54 до комунальної власності територіальної громади 
Оболонського району міста Києва.

12. Затвердження Загальними зборами Акціонерів значних правочинів, 
у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочи-
ну, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фі-
нансової звітності.

13. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних право-
чинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ «КССРЗ» протягом не 
більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а 
також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день прове-
дення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку. 

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у 
зборах акціонерів: 24 година 22.04.2015 р. 

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

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, на підставі письмового запиту акціонери можуть у 
робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням Товариства, а саме: 04071, 
м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, каб. 212. 

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Член правління Місевра Андрій Іванович. Телефони для 
довідок: 044 – 594-65-84, 044 – 417-50-41.

Застереження: згідно пункту 10 Прикінцевих положень Закону Украї-
ни «Про депозитарну систему України» (далі – Закон) з 12 жовтня 2014 
року: «У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня на-
брання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитар-
ною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папе-
ри на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній уста-
нові, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах 
емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в 
органах емітента.»

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

ПаТ  «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» Тис. грн.
Найменування показника Період

2014 2013
Усього активів 224 328 273 216
Основні засоби 53 594 50 911
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4 957 8 279
Сумарна дебіторська заборгованість 120 487 140 328
Грошові кошти та їх еквіваленти 2502 1 386
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 42 788 72 312
Статутний капітал 62 500 62 500
Довгострокові зобов'язання 164 767 122 164
Поточні зобов'язання 46 101 78 176
Чистий прибуток (збиток) (-29 524) 67
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 500 000 12 500 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 195 226

Голова правління  а.О. Овдій

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 
ШаНОВНий аКцІОНЕр!

Публічне акціонерне Товариство Компанія «Ельба» (далі Товариство), 
місцезнаходження: 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Володимир-
ська, 22, повідомляє, що 24 квітня 2015 року о 12.00 у приміщенні розта-
шованим за адресою: 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 7Б, відбудуться 
чергові загальні збори акціонерів Товариства, скликані за пропозицією На-
глядової ради Товариства. 

Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах акціоне-
рів Товариства проводитиметься 24 квітня 2015 року з 11.00 до 11.45 за 
місцем проведення зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, 20 квітня 2015 року. Перелік акціонерів складається станом на 
24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встанов-
леному законодавством про депозитарну систему України. 

Акціонер (його представник, уповноважена особа) повинен представити 
реєстраційній комісії документи, які надають йому право участі у чергових 
загальних зборах акціонерів, зокрема:

а) для акціонера фізичної особи — документ, який посвідчує особу (пас-
порт);

б) для представника акціонера фізичної особи — документ, який посвід-
чує особу представника (паспорт) та документ, що підтверджує повнова-
ження представника (довіреність посвідчена у порядку встановленому чин-
ним законодавством);

в) для представника юридичної особи — документ, який посвідчує особу 
представника (паспорт) та документи, що підтверджують його повноважен-
ня: довіреність, наказ або рішення про призначення на посаду (для пред-
ставників, що мають право діяти без довіреності, відповідно до установчих 
документів акціонера), а також документи, що підтверджують повноваження 
особи чи органу, що видали довіреність чи призначили на посаду особу-
представника (зокрема статут, рішення чи наказ про призначення, тощо).

Відсутність таких документів є підставою відмови акціонеру в реєстрації.

Пропонований ПОрЯДОК ДЕННий чергових загальних зборів 
акціонерів, що включає перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії і затвердження її складу.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності това-

риства за 2014 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік.
4. Звіт генерального директора Товариства, Наглядової ради, Ревізора 

Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту генерального директора, звіту Ревізора Товариства про результати 
діяльності у 2014 році.

6. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності 
за 2014 рік. Затвердження звіту зовнішнього аудитора.

7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 
8. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства з ура-

хуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
9. Про затвердження строку та порядку виплати частки прибутку (диві-

дендів).
10. Про схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-

ством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. 
Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів. 

11. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 
ревізора.

12. Про прийняття рішення про обрання ревізора.
У випадку внесення змін до ПОРЯДКУ ДЕННОГО чергових загальних збо-

рів, акціонерам буде повідомлено про це шляхом публікації цієї інформації у 
тому ж самому офіційному друкованому органі, у якому було опубліковано по-
відомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, не пізні-
ше, ніж за 10 днів до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів акціонери ПАТ Компанія «Ельба» 
можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО КОМПаНІЯ «ЕЛьБа»
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ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ЄВрО-
ПЕйСьКий СТраХОВий аЛьЯНС» (код за ЄДРПОУ 
19411125, місцезнаходження: м. Київ, вул. Глибочицька, 33-37) повідо-
мляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 30.04.2015 року о 
15.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 28. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів 24.04.2015 року.

ПОрЯДОК ДЕННий
1. Затвердження регламенту Загальних зборів, обрання Лічильної ко-

місії, секретаря Загальних зборів.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішень за 

наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік, визначення основних напрямків діяль-
ності на 2015 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішень за 
наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 

2014  року.
7. Зміна місцезнаходження Товариства. 
8. Внесення змін до Статуту, Положень, установчих документів Това-

риства, затвердження в новій редакції.
9. Cтворення та закриття відокремлених структурних підрозділів.
10. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
11. Відкликання та обрання Голови Правління Товариства.
12. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
13. Попереднє погодження вчинення значних правочинів, за якими рі-

шення має прийматись Загальними зборами акціонерів.
14. Різне.

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

найменування показника
період

Звітний 
2014

Попередній 
2013

Усього активів 163521 132117
Основні засоби 8026 8379
Довгострокові фінансові інвестиції 29909 35315
Запаси 598 448
Сумарна дебіторська заборгованність 51599 30717
Грошові кошти та їх еквіваленти 43030 42404
Нерозподілений прибуток 172 110
Власний капітал 76429 75687
Статутний капітал 55000 55000
Довгострокові зобов`язання 60429 44095
Поточні зобов`язання 26491 12225
Чистий прибуток 172 110
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5500000 5500000
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) 145 154
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що розглядатимуться 

на Загальних зборах за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 28 з 09.00 до 18.00 
з понеділка по п’ятницю. Реєстрація акціонерів 30.04.2015 року з 13.45 до 
14.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно 
мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт і доручення на право 
участі в зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. 
Телефон для довідок: (044) 254 63 00. Правління

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«аГрОфІрМа БЕрЕЗаНСьКа ПТаХОфаБриКа» 
(код за ЄДРПОУ 30698067, місцезнаходження: 07534, Київська обл., 

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

відбудуться 29 квітня 2015 р. о 11:00 год за адресою: 
07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, 

вул.  Комсомольська, 15, кабінет № 1. 
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем

проведення зборів з 10:30 до 10:45 год. 
ПОрЯДОК ДЕННий: 

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

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

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

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

новій редакції.
10. Призначення на посаду директора Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування показника Період 
2013 рік 2014 рік

Усього активів 126555 553183
Основні засоби 110994 106623
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 13926 19278
Сумарна дебіторська заборгованість 1970 203196
Грошові кошти та їх еквіваленти 30468 8239
Нерозподілений прибуток 36759 37712
Власний капітал - -
Статутний капітал 1000 1000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 9740 50669
Чистий прибуток (збиток) 13647 7729
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100000 100000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах станом на 24 годину 23 квітня 2015 року, за три робочі дні 
до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до за-
гальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Київська обл., 
Баришівський р-н, с. Садове, вул. Комсомольська, 15, кабінет юридичної 
консультації, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
юрисконсульт Данилівський Д.С.

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: (04576) 2-03-90.
Директор виконавчий  С.М. Слободянюк

питань порядку денного та з проектами рішень чергових загальних зборів Това-
риства, за адресою:04070, м. Київ, вул. Г.Сковороди, 7б, з 11-ої до 16-ої години 
(за київським часом) кожного робочого дня (обідня перерва з 13-ої до 14-ої го-
дини за київським часом). Вищезазначені документи, в день проведення черго-
вих загальних зборів, будуть доступні акціонерам також у місці проведення 
чергових загальних зборів — з 10-ої години (за київським часом). 

Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного є начальник юридичного відділу ПАТ Компанія «Ельба» Зайцева 
Олена Вікторівна.

Додаткову інформацію акціонери ПАТ Компанія «Ельба» можуть отри-
мати за номером телефону: (044) 467-53-10 

Найменування показника Період
Звітній Попередній

Усього активів 47768 47865
Основні засоби 15241 14568
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3426 4507
Сумарна дебіторська заборгованість 28900 27891

Грошові кошти та їх еквіваленти 34 88
Нерозподілений прибуток -38562 -27782
Власний капітал 15990 26107
Статутний капітал 30808 30808
Довгострокові зобов’язання 18497 11573
Поточні зобов’язання 13208 10185
Чистий прибуток (10191) (5223)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30808206 30808206
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

32 29

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні 
Голова Наглядової ради 

ПаТ Компанія «Ельба»
23.03.2015 р.
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Повідомляємо акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» (надалі за текстом – Товари-
ство) про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 27 квітня 2015 року об 11.00 за адресою: Україна, 03039, 
м.  Київ, вул. М. Грінченка 18, офіс Товариства кабінет №310.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Загальних зборах – 21.04.2015 р.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвер-

дження регламенту проведення зборів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господар-

ської діяльності Товариства за 2014 рік, затвердження результатів 
фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. 

3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 
2014  рік.

4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-

вариства за 2014 рік.
7. Про вчинення Товариством значних правочинів на 2015-2016 

роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням харак-
теру правочинів та їх граничної вартості).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.) 

Найменування показника
період

Звітній 2014 
р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 62 151,9 61 272,5
Основні засоби 13 178,3 12 695,4
Довгострокові та фінансові інвестиції 46 483,2 46 528,4
Запаси 6,2 72,9
Сумарна дебіторська заборгованість 2 257,2 1 846,6

Грошові кошти та їх еквіваленти 23,7 14,8
Нерозподілений прибуток (128 625,0) (31 211,2)
Власний капітал (124 295,4) (26 881,6)
Статутний капітал 4 329,6 4 329,6
Довгострокові зобов’язання 132 888,6 67 360,5
Поточні зобов’язання 53 558,7 20 793,6
Чистий прибуток (збиток) (97 413,8) (4 748,4)
Середньорічна кількість акцій 
(штук)

86 591 683 86 591 683

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)
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реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: 
«27»  квітня 2015 року з 10.30 до 10.50 години дня за адресою: Украї-
на, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, 3-й поверх, офіс Товариства, 
кабінет 310.

Для участі у Загальних зборах необхідно представити:
Акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); Представ-

никам акціонера (акціонерів) – довіреність на право участі у зборах 
(оформлену належним чином), а також документ, що посвідчує особу 
(паспорт).

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на 
обговорення Загальних зборів акціонерів можна за адресою та теле-
фоном: 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, 3-й поверх, офіс Товари-
ства, кабінет 310, тел./ф. (044) 529-60-84. Посадова особа, відпові-
дальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Рябокляч Дмитро 
Петрович.

Правління Товариства.

До уваги акціонерів

ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа «КОМПЛЕКС «ЛиБІДСьКий». 
Код ЄДрПОУ: 32768518. Місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18

ШаНОВНІ аКцІОНЕри

ПУБЛІчНОГО аКцІОНЕрНОГО 
ТОВариСТВа «БаНК фаМІЛьНий» !

НаГЛЯДОВа раДа
ПУБЛІчНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа «БаНК фаМІЛьНий» 

(далі – Банк)
(код ЄДРПО: 20042839, 

місцезнаходження Банку: м. Київ, пр.40 - річчя Жовтня, 26 а.)
Повідомляє Вас про проведення річних Загальних зборів Акціонерів 

Банку, які відбудуться 30 квітня 2015 року за адресою 03039, м. Київ, 
пр.40 - річчя жовтня, 26 а, перший поверх, кімната 9.

Час проведення річних Загальних зборів Акціонерів: початок о 10 год. 
00  хвилин

Дата складення переліку (реєстру) Акціонерів, які мають право на 
участь у річних Загальних зборах Акціонерів: станом на 24-00 годину 
24  квітня 2015 року.

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

1. Призначення Голови Загальних зборів Акціонерів Публічного Ак-
ціонерного товариства «Банк Фамільний» та Секретаря Загальних збо-
рів Акціонерів Публічного Акціонерного товариства «Банк Фаміль-
ний». 

2. Обрання Лічильної комісії. 
3. Розгляд звіту Наглядової ради Банку та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Банку за підсумками роботи в 2014 році та 

прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізора Банку та прийняття рішення за наслідками 

розгляду.
6. Розгляд висновку Ревізора про підтвердження достовірності та по-

вноти даних фінансової звітності за 2014 рік.
7. Розгляд Звіту незалежного аудитора Банку ТОВ «АФ «Укрвостокау-

дит» та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річних результатів діяльності Банку (Річного звіту Бан-

ку) за 2014 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської 
фірми.

9. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2014 рік з урахуванням вимог, 
передбачених законом.

10. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження змін до Статуту 
Банку.

11. Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повнова-
ження здійснювати: 

• персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними 
зборами акціонерів рішення; 

• всі необхідні заходи щодо погодження та державної реєстрації змін до 
Статуту Публічного акціонерного товариства «Банк Фамільний» з правом 
передоручення здійснення певних дій іншій особі та заповнення всіх необ-
хідних для цього документів та їх подання Національному банку України та 
Державному реєстратору.

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку. 
13. Про обрання членів Наглядової ради Банку, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради Банку. 

Реєстрація Акціонерів буде проводитися 30 квітня 2015 року за місцем 
проведення річних Загальних зборів Акціонерів. Час початку реєстрації Ак-
ціонерів: 09 год.30 хв.. 

Час закінчення реєстрації Акціонерів: 9 год.50 хв..
Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах Акціонерів учас-

никам річних Загальних зборів Акціонерів необхідно мати документ, що 
посвідчує особу: представникам Акціонерів – додатково довіреність, що 
посвідчує їх права участі та голосування на річних Загальних зборах 
Акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства Украї-
ни.

Акціонери можуть ознайомитися з документами та інформацією, 
пов’язаними з вищезазначеним порядком денним під час підготовки до 
річних Загальних зборів Акціонерів, у робочі дні (понеділок - п’ятниця) 
у робочій час з 9.00 год. до 17.00 год. за місцезнаходженням Банку. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з 
документами:

Заступник Голови Правління – Начальник Юридичного управління Бан-
ку Квашнін Олександр Сергійович. 

Пропозиції щодо Порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів 
приймаються до 10 квітня 2015 року, а щодо кандидатів до складу Наглядо-
вої ради товариства – до 23 квітня 2015 року.

Телефон для довідок: (044) 257 20 14
Голова Наглядової ради  Коміссарук М.Б.
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ПОВІДОМЛЕННЯ УчаСНиКІВ 

ПІДІф «аВТОаЛьЯНС – ПОрфОЛІО» 
ПрО ПОрЯДОК рОЗраХУНКІВ З НиМи У ЗВ’ЯЗКУ З ЛІКВІДацІЄю 

фОНДУ
1. Згідно пп.4 п.5 р.ІІ Положеня про порядок припинення пайового інвес-

тиційного фонду, затвердженного Рішенням НКЦПФР № 2605 від 
19.11.2013р., Ліквідаційна комісія повідомляє учасників пайового інтер-
вального диверсифікованого інвестиційного фонду «Автоальянс-Порфоліо» 
(далі – Фонд) про порядок розрахунків з ними у зв»язку з ліквідацією Фонду 
(надалі – «Повідомлення»).

2. Повне найменування КУа: Приватне акціонерне товариство «Авто-
альянс – ХХІ сторіччя»

3. Повна назва фонду: Пайовий інтервальний диверсифікований ін-
вестиційний фонд «Автоальянс-Порфоліо»

4. Дата прийняття рішення про ліквідацію фонду: 26 лютого 2015 
року

5. Причина прийняття рішення про ліквідацію фонду: падіння акти-
вів Фонду нижче нормативного рівня

6. Порядок та сроки прийняття від учасників фонду заявок на ви-
куп інвестиційних сертифікатів фонду (надалі – «Заявок»), форма та-
ких Заявок:

6.1. Порядок та сроки прийняття від учасників Фонду Заявок: 
Ліквідаційна комісія Фонду приймає від учасників Фонду Заявки з 26 бе-

резня 2015 року по 24 травня 2015 року. Заявки приймаються за місцезна-
ходження ліквідаційної комісії Фонду, визначеним п.8.1. цього Повідомлен-
ня. У разі якщо до закінчення строку прийому Заявок усі учасники Фонду 
подадуть зазначені Заявки, строк прийому заявок може бути скорочено за 
рішенням ліквідаційної комісії Фонду.

6.2. Форма Заявок:
Форма Заявок установлена згідно з додатком 5 (для фізичних осіб) та 

додатком 6 (для юридичних осіб) до Положення про порядок розміщення, 
обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвер-
дженного рішенням НКЦПРФ від 30 липня 2013 року за №1338. Заявка має 
містити наступні відомості та реквізити: для юридичних осіб - дата складан-
ня ,повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ,банківські 
реквізити,телефон,вид цінного паперу,повне найменування інституту спіль-
ного інвестування, кількість інвестиційних сертифікатів, прізвище, ім’я по-
батькові особи, що підписала заяву із зазначенням підстав для здійснення 
повноважень (статут, довіреність, тощо) та печатка зазначеної юридичної 
особи (якщо діяльність здійснюється без печатки, наводиться застережен-
ня про це). 

Для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний код, 
паспортні дані, адресу(місце реєстрації за паспортом), банківські реквізити, 
телефон, вид цінного паперу, повне найменування інституту спільного ін-
вестування, кількість інвестиційних сертифікатів, якими володіє учасник 
(№ та реквізити інвестиційного сертифікату,яким володіє особа).

7. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками 
фонду: 

7.1. Протягом 10 робочих днів , після завершення строку прийому зая-
вок від учасників Фонду, визначеного , ліквідаційна комісія опрацьовує за-
явки (з урахуванням можливості скорочення цього строку). 

7.2. Ліквідаційна комісія зобов'язана забезпечити продаж активів Фонду 
не пізніше 150 календарних днів з наступного робочого дня з дати завер-
шення строку опрацювання заявок учасників Фонду, а саме з 09.06.2015р.

7.3. Усі учасники Фонду отримують рівні частки чистих активів Фонду, 
що припадає на один інвестиційний сертифікат в обігу на дату прийняття 
рішення про припинення діяльності Фонду.

7.4. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою 
вартістю інвестиційного сертифікату Фонду.

Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката визначається 
як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість 
інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу.

7.5.Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються протягом 90 днів - з 
6  листопада 2015 року по 4 лютого 2016р. 

У разі якщо строк прийому заявок на викуп інвестиційних сертифікатів 
Фонду буде скорочено за рішенням ліквідаційної комісії у зв'язку з тим, що 
до закінчення строку прийому заявок всі учасники Фонду подали зазначені 
заявки та/або активи Фонду реалізовані у строк раніше, ніж 150 календар-
них днів, ліквідаційна комісія повідомляє учасників про зміну строку роз-
рахунків у спосіб, передбачений чинним законодавством України. 

7.6.Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред’явити (осо-
бисто або через представника учасника) за місцем здійснення розрахунків 
наступні документи:

- інвестиційний сертифікат Фонду (сертифікат інвестиційних сертифіка-
тів) або документ, який підтверджує володіння інвестиційними сертифіката-
ми;

- паспорт та (за необхідності) документ, що підтверджує право особи 
представляти інтереси учасника.

- ідентифікаційний код.
- банківські реквізити. 
7.7. Першочергові виплати здійснюються тим учасникам Фонду, яки по-

дали заяву на викуп інвестиційних сертифікатів, до моменту прийняття рі-
шення про ліквідацію Фонду та вносяться обов’язкові платежі до Держав-
ного бюджету України.

7.8. Протягом 7 робочих днів після пред’явлення учасником Фонду за-
значених документів, ліквідаційна комісія діяльності здійснює з ним розра-
хунки. (Після завершення прийому заявок від учасників Фонду). 

8. Строки та порядок депонування коштів, які належать до виплаті 
учасникам фонду, але не були ними отриманні: 

8.1. З метою розрахунків з учасниками Фонду, що ліквідується, депону-
ванню підлягають кошти, які не сплачені учасниками Фонду, у зв’язку з 
непред’явленням ними до викупу в установлений строк належних їм інвес-
тиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності 
на цінні папери Фонду.

8.2. Депонування коштів, зазначених в п.13.1 цього Порядку здійснюєть-
ся відповідно до порядку розпорядження коштами, не сплаченими учасни-
кам інститутів спільного інвестування у зв’язку з непред’явленням ними в 
установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спіль-
ного інвестування, що ліквідуються, затвердженого Рішенням ДКЦПФР 
№  972 від 29.07.14р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
24.12.14р. за № 163/26408.

8.3. Повідомляємо про неможливість здійснення конвертації інвестицій-
них сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ, відповідно до Положення 
про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, 
затвердженого рішенням НКЦПФРУ від 01.10.2013р. №2073., оскільки про-
спектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду не передбачена така мож-
ливість.

9. Місцезнаходження, контактні телефони ліквідаційної комісії, а 
також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з 
учасниками фонду: 

9.1. Місцезнаходження ліквідаційної комісії: 04116,м. Київ, 
вул.  Старокиїв ська,буд.10,оф.201

9.2. Контактні телефони: (044) 593-79-81, факс (044)593-79-80
9.3. Пункт, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду: 

04116, м. Київ-116, вул. Старокиївська буд.10,оф.201 

Голова ліквідаційної комісії 
ПІДІф «автоальянс – портфоліо» 
ПраТ «автоальянс – ХХІ сторіччя»  а.а. Отченаш

 ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ХМЕЛьНицьКЕ ВирОБНичЕ 

СІЛьСьКОГОСПОДарСьКО-риБОВОДНЕ 
ПІДПриЄМСТВО» 

(код ЄДРПОУ: 00476808,  
місцезнаходження: Україна, 31530, Хмельницька область,  

Летичівський район, смт. Меджибіж, вул. Чкалова, 58)
повідомляє, що в опублікованому в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №55 

від 23.03.2015р. повідомленні про проведення загальних зборів акціонер-
ного Товариства, які відбудуться 28 квітня 2015 року об 12.00 годині за 

адресою: Україна, 31530, Хмельницька область, Летичівський район, 
смт. Меджибіж, вул. чкалова, 58, було припущено технічну помилку, а 
саме: вказано, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у 
загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24  годи-
ну за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, 
тобто на 24.00 год. 24.04.2015 року, а слід читати «реєстрація акціонерів та 
їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно 
до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
деному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення за-
гальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.04.2015  року».

Телефон для довідок: (0382) 77-66-36.
Директор  ю. О. Дубовецький

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Повідомлення 
про намір придбання акцій

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСКО ПЛЮС» 
(код за ЄДРПОУ 32671581), має намір придбати акції прості іменні ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23702532, 

UA4000173363) у кількості 572 695 (п’ятсот сімдесят дві тисячі шістсот 
дев’яносто п’ять) шт. Станом на 26.03.2015р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСКО ПЛЮС» акціями простими іменними 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІО-
НАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» не володіє.

26.03.2015р.

ТОВариСТВО З ОБМЕжЕНОю ВІДПОВІДаЛьНІСТю 
«БОСКО ПЛюС»
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ПраВЛІННЯ ПУБЛІчНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВари-
СТВа ПО ГаЗОПОСТачаННю Та ГаЗифІКацІї 

«ШЕПЕТІВКаГаЗ»
повідомляє, що 27 квітня 2015 року о 10.00 годині за адресою:

Хмельницька область м. Шепетівка вул. Економічна,29
відбудуться чергові Загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться у день проведення 
зборів з 08.30 до 09.30 (за місцевим часом) за вищезазначеною адресою.
Право на участь у Зборах мають акціонери, внесені до переліку акціоне-

рів, складеного на «22» квітня 2015 року станом на 24-00 годину.
ПОрЯДОК ДЕННий:

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та 
прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про обрання голови і 
секретаря загальних зборів акціонерів. Про затвердження порядку (регла-
менту) роботи загальних зборів акціонерів.

2. Звіт правління про результат фінансово-господарської діяльності то-
вариства за 2014 рік та затвердження основних напрямків діяльності това-
риства на 2015 рік.

3. Звіт наглядової ради за 2014 р.
4. Звіт та висновок ревізійної комісії за 2014 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 р.. Розпо-

діл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2014 
році. Затвердження рішення про виплату та розміру дивідендів.

6. Про вчинення значних правочинів.
7. Про реєстрацію збільшення статутного капіталу товариства в Націо-

нальній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Протоко-
лу №9 загальних зборів акціонерів товариства від 09.04.2014 р.

Для реєстрації акціонери повинні мати паспорт, довірені особи — крім 
перелічених вище документів — доручення, оформлені згідно з чинним за-
конодавством.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку ден-
ного зборів та внести свої пропозиції по порядку денному зборів (не пізніше 
20 днів до їх скликання), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
30403, Хмельницька область, м.Шепетівка, вул.Економічна, 29, у робочі дні 
(понеділок - п’ятниця) з 9-00 до 17-00 (перерва з 12-00 до 13-00), у день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна 
особа за ознайомлення акціонерів з документами – юрист Гурбан М.В., те-
лефон (03840) 56115.
Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризу-
ють господарську діяльність підприємства ПаТ «Шепетівкагаз», за 

2014 рік

Назва показника № 
з/п

Один. 
виміру

фактично

звіт-
ний 

період

за відповід-
ний період 
минулого 

року
1. Продукція
Обсяг промислової продукції (робіт, 
послуг) в оптових цінах підпри-
ємств без ПДВ, акцизного збору:

тис. грн. 12895 9653

 у діючих цінах 1 тис. грн. 12895 9653
 у порівняних цінах 2 тис. грн.
Фінансові результати від операцій-
ної діяльності

3 тис. грн. 496 660

Фінансові результати від звичайної 
до оподаткування

4 тис. грн. 416 611

Чистий прибуток (+), збиток (-) 5 тис. грн.
Затрати на виробництво в діючих 
цінах

6 тис. грн. 34473 41564

 в т.ч. на оплату праці 6.1. тис. грн. 4283 4535
 амортизаційні відрахування 6.2. тис. грн. 288 259
 собівартість виробленої продукції 6.3. тис. грн. 33581 41086
Виручка від реалізації без ПДВ - 
всього:

7 тис. грн. 37132 42639

 в т.ч. по бартеру 7.1. тис. грн. - -
Із загальної виручки: Виручка від 
реалізації в країни СНД і Балтії

8 тис. грн. - -

 в т.ч. по бартеру 8.1. тис. грн. - -
Виручка від реалізації в інші країни 9. тис. грн. - -
 в т.ч. по бартеру 9.1. тис. грн. - -
Придбано сировини та матеріалів в 
країнах СНД і Балтії

10. тис. грн. - -

 в т.ч. по бартеру 10.1. тис. грн. - -
Придбано сировини і інших країнах 11. тис. грн. - -
 в т.ч. по бартеру 11.1. тис. грн. - -
Кошти на розрахунковому рахунку 12. тис. грн. 658 784
Кошти на валютному рахунку 13. тис. грн. - -
Кредити довгострокові 14. тис. грн. - -
Короткострокові кредити ті інші 
позикові кошти

15. тис. грн. - -

Дебіторська заборгованість 16. тис. грн. 5971 7093
 в т.ч. прострочена по валюті і 
валютних цінностях

16.1. тис. грн. - -

Кредиторська заборгованість 17. тис. грн. 8497 9761
 в т.ч. бюджету 17.1. тис. грн. - -
Обсяг капіталовкладень 18. тис. грн. 84 455
Введено в дію основних фондів 19. тис. грн. - 455
Норматив власних обігових коштів 20. тис. грн. - -
Наявність власних обігових коштів 20.1. тис. грн. - -
Нестача ВОК (-), лишки (+) 20.2. тис. грн. - -
Середньооблікова чисельність 
персоналу в еквіваленті повної 
зайнятості осіб

21. осіб - -

Середньооблікова чисельність 
штатних працівників облікового 
складу

22. осіб 115 128

Фонд оплати праці 23. тис. грн. 4236 4516

Дані за звітний період є попередніми. Остаточна інформація, підтвер-
джена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах акціоне-
рів.

Голова правління
ПаТ «Шепетівкагаз»  Турінський В.В

 Шановні акціонери !

ПаТ «чЕрНІГІВСьКий ІНСТрУМЕНТаЛьНий 
ЗаВОД»

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 
2015 року о 16 год. за адресою : м. чернігів , вул. Інструментальна , 18 
в приміщенні актового залу №1. 

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

товариства в 2014році.
2. Звіт ревізійної комісії про результати господарської діяльності за 

2014рік.
3. Звіт голови спостережної ради про роботу за звітний період.
4. Затвердження річних звітів , балансу , розподіл прибутку за 2014рік.
Реєстрація учасників зборів відбудеться в день скликання зборів з 15.00 

до 15.30год. за реєстром акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складеному станом на 24.00год 24 квітня 2015р.. Для участі в збо-
рах акціонерам мати документ, що посвідчує особу ; представникам акціо-
нерів- доручення на право участі та голосування на зборах.

Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питарь порядку денного у робочі дні 
та у робочий час за місцезнаходженням товариства ( м. Чернігів, вул. Ін-
струментальна,18). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – голова правління Барбаш Сергій Вікто-
рович. 

Телефон для довідок : ( 0462 ) 728-803.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності ПаТ «чІЗ» ( тис.грн.)

Найменування показника Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 10684 10970
Основні засоби 2610 2888
Двгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7869 7461
Сумарна дебіторська заборгованість 135 403
Грошові кошти та їх еквіваленти 70 2
Нерозподілений прибуток 5338 3611
Власний капітал 9033 7306
Статутний капітал 56 56
Довгострокові зобов язання - -
Поточні зобов язання 1651 3664
Чистий прибуток(+), збиток(-) 1727 108
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1128841 1128841
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду

107 112

Голова правління  Барбаш С. В.
Тел. 0462 728-432
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ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ СТраХОВЕ ТО-
ВариСТВО «аСТрО-ДНІПрО» (надалі Товариство), 
місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, по-
відомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 
28  квітня 2015 р. о 15-00 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвар-
дійський, буд. 153, кімн. 5.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства, а також голови та членів лічильної комісії Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства.
3. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, звіту Ревізора Товариства.
5. Ухвалення рішень прийнятих Наглядовою радою та Правлінням То-

вариства протягом 2014 та 2015 року.
6. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора То-

вариства.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та об-

рання нових Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження 
умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи та надання їй 
повноважень на підписання договорів з Головою та членами Наглядової 
ради Товариства.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів 
Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх гра-
ничної сукупної вартості.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

2014 рік 2013 рік
Усього активів 33128 32074
Основні засоби 470 508
Довгострокові фінансові інвестиції 20694 19769
Запаси -- --
Сумарна дебіторська заборгованість 11498 11475
Грошові кошти та їх еквіваленти 305 184
Нерозподілений прибуток 4024 3105
Власний капітал 32799 31851
Статутний капітал 10355 10355
Довгострокові зобов’язання 251 182
Поточні зобов’язання 78 41
Чистий прибуток (збиток) 967 - 492
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1980000 1980000
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)

17 20

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь 
у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, 
буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом 
на 24 годину 22 квітня 2015 р., у день проведення зборів з 14-00 до 
14-45 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, 
кімн. 4.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що іден-
тифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – доку-
мент, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують 
повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність 
тощо).

Акціонери АСТ «АСТРО-ДНІПРО» можуть ознайомитися із документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних 
Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення 
річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. За-
поріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загаль-
них зборів – також у місці їх проведення. 

Посадовою особою АСТ «АСТРО-ДНІПРО», відповідальною за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком 
денним річних Загальних зборів, призначено Голову правління - Тихонов-
ську Світлану Юріївну.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, вносяться ак-
ціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, 
а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім 
днів до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням Товари-
ства.

Довідки за тел. (061) 224-09-12.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ СТраХОВЕ ТО-
ВариСТВО «НОВий ДНІПрО» (надалі Товариство), 
місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, по-
відомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 
28  квітня 2015 р. о 13-00 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвар-
дійський, буд. 153, кімн. 5.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства, а також голови та членів лічильної комісії Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства.
3. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства.
5. Ухвалення рішень прийнятих Наглядовою радою та Дирекцією Това-

риства протягом 2014 та 2015 року.
6. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора То-

вариства.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та об-

рання нових Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження 
умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи та надання їй 
повноважень на підписання договорів з Головою та членами Наглядової 
ради Товариства.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів 
Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх гра-
ничної сукупної вартості.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

 (тис. грн.)
Найменування показника Період

2014 рік 2013 рік
Усього активів 36073 35231
Основні засоби 98 135
Довгострокові фінансові інвестиції 22399 21674
Запаси -- --
Сумарна дебіторська заборгованість 12711 12756
Грошові кошти та їх еквіваленти 554 471
Нерозподілений прибуток 16170 15565
Власний капітал 35527 34890
Статутний капітал 12000 12000
Довгострокові зобов’язання 199 139
Поточні зобов’язання 347 202
Чистий прибуток (збиток) 637 1011
Середньорічна кількість акцій (шт.) 77872 77872
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)

49 48

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь 
у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, 
буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом 
на 24 годину 22 квітня 2015 р., у день проведення зборів з 12-00 до 
12-45 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, 
кімн. 4.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що іден-
тифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – доку-
мент, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують 
повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність 
тощо).

Акціонери АТ «НОВИЙ ДНІПРО» можуть ознайомитися із документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних 
Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення 
річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. За-
поріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загаль-
них зборів – також у місці їх проведення. 

Посадовою особою АТ «НОВИЙ ДНІПРО», відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним 
річних Загальних зборів, призначено Генерального директора – Аврамен-
ка Сергія Володимировича.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, вносяться ак-
ціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, 
а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім 
днів до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням Товари-
ства.

Довідки за тел. (061) 224-09-12.
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Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗПРОМБАНК» 27 квіт-
ня 2015 року об 11:00 годині в приміщенні головного офісу банку за адре-
сою: м. Київ, Дніпровська набережна, 13, кімната 1.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗПРОМ-
БАНК» буде здійснюватись 27 квітня 2015 року з 10:00 до 10:45 за місцем 
проведення зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів –21 квітня 2015 (станом на 24 годину).

Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - фізичним особам – паспорт або документ, що посвідчує 

особу;
- представникам акціонерів - фізичних осіб – паспорт або документ, що 

посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність;
- представникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт або документ, що 

посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність або засвідче-
ну копію протоколу вищого органу управління акціонера-юридичної особи 
про призначення її представника на керівну посаду.

Перелік питань,
що виносяться на голосування, 

згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКР-

ГАЗПРОМБАНК».
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКР-

ГАЗПРОМБАНК».
3. Звіт Правління ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» про результати діяльності 

Банку за 2014 рік.
4. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» 

на 2015 рік. 
5. Звіт Наглядової Ради ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» за 2014 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» за 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту (результатів діяльності), балансу 

ПАТ  «УКРГАЗПРОМБАНК» за 2014 рік.
8. Затвердження Висновку та Звіту зовнішнього аудитора за результата-

ми перевірки фінансової звітності ПАТ УКРГАЗПРОМБАНК» за 2014 рік. 
Затвердження заходів за результатами розгляду.

9. Розподіл прибутку, нерозподіленого прибутку минулих років і 
збитків за результатами діяльності ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» у 
2014  році.

10. Скасування рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗ-
ПРОМБАНК», що відбулись 22 січня 2015 року (протокол №28 від 
22.01.2015) по питанням порядку денного №№3,4,5, а саме: 

«3.Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
ПАТ  «УКРГАЗПРОМБАНК» шляхом приватного розміщення додатко-
вих акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових вне-
сків.

4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «УКРГАЗ
ПРОМБАНК» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого роз-
міщення.

5. Визначення органу ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» та осіб, уповноваже-
них приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законо-
давством дії щодо приватного розміщення акцій Банку.».

11. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «УКР-
ГАЗПРОМБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існую-
чої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

12. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «УКРГАЗ-
ПРОМБАНК» із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розмі-
щення.

13. Визначення органу ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» та осіб, уповноваже-
них приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодав-
ством дії щодо приватного розміщення акцій Банку.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися у робочі дні з 
10.00 до 13.00 години в період з 27 березня 2015 року до 26 квітня 2015 
року в приміщенні головного офісу банку за адресою: м. Київ, Дніпровська 
набережна, 13, кімната 1. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – корпоративний секретар банку – Сидоренко 
Вікторія Володимирівна. Телефон для довідок: (044) 294-40-63.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПаТ «УКрГаЗПрОМБаНК» (тис. грн.)

Найменування показника 2014 2013
Усього активів 1 369 050 1 329 944
Основні засоби 21 883 25 578
Довгострокові фінансові інвестиції 111 339 9 659
Запаси 219 497
Сумарна дебіторська заборгованість 735 669 1 123 682
Грошові кошти та їх еквіваленти 421 245 170 528
Нерозподілений прибуток 4 917 6 634
Власний капітал 156 752 157 327
Статутний капітал 124 200 124 200
Довгострокові зобов’язання 80 146 59 810
Поточні зобов’язання 1 095 944 797 445
Чистий прибуток (збиток) (591) (1 717) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 070 000 2 070 000
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) 243 303

ПраВЛІННЯ БаНКУ

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «УКрГаЗПрОМБаНК» 
місцезнаходження: 02098, м. Київ, Дніпровська набережна, 13

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ВІННицЯСПЕцаВТОТраНСПОрТ»

(код за ЄДРПОУ 00909971, місцезнаходження: с. Вінницькі Хутори, 
вул.  Чехова, 45)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та 
їх порядок денний.

1) Дата, час та місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2015 року 
об 11.00 годині за адресою: с. Вінницькі Хутори, вул. Чехова, 45, актова зала.

2) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: 28 квітня 2015 року з 09.00 до 10.30 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів – належним чином оформлену 
довіреність та документ, що посвідчує особу.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 22 квітня 2015р. на 24 годину.

4) Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акці-

онерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту за-
гальних зборів акціонерів. 

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 
звіту правління,  звіту  ревізора Товариства

3. Затвердження річного звіту Товариства
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства
5. Прийняття рішення про вчинення значного правочину. 
5) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати наді-
слання повідомлення про проведення чергових загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів включно, акціонерам надається можливість 

ознайомитися з документами, пов’язаними з питаннями порядку денного, у ро-
бочі дні з 9.00 до 17.00 години в приймальні товариства за адресою: с. Вінниць-
кі Хутори, вул. Чехова, 45. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з 
документами – голова правління Баняс П.В. Довідки за тел. (0432) 27-10-13

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

Найменування показника
Період

звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 3005,3 1937,1
Основні засоби 791,8 820,3
Довгострокові фінансові інвестиції 3,3 3,3
Запаси 1324,8 722,7
Сумарна дебіторська заборгованість 445,2 124,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,8 8,5
Нерозподілений прибуток -1878,1 -1872,2
Власний капітал -121,8 -115,9
Статутний капітал 17,3 17,3
Довгострокові зобов'язання 0,0 0,0
Поточні зобов'язання 3127,1 2053,0
Чистий прибуток (збиток) -5,9 -156,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9912 9912
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) 6 6
Особа зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні. 
Голова правління  П.В.Баняс  25.03.2015p
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«ДІГ»

Код за ЄДРПОУ 23189879
Місцезнаходження 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, 

буд. 3, офіс 14
Міжміський код, телефон та факс (0629) 54-36-40; (0629) 54-36-40
Електронна поштова адреса deg@deg.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.deg.com.ua

Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

2. Текст повідомлення
23.03.2015 у зв’язку із закінченням строку повноважень Дирекції при-

пинились повноваження члена дирекції – директора Каца Олександра Бо-
рисовича, який володіє 450 акціями Товариства, на посаді перебував май-
же 15 років (з 19.04.2000). Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Загальними зборами акціонерів, які почались 20.03.2015 та закінчились 
23.03.2015 (в їх роботі оголошувались перерви), протокол №б/н від 
20.03.2015, прийнято рішення про обрання (переобрання) з 24 березня 
2015 р. строком на 5 років на посаду директора - Каца Олександра Борисо-
вича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2028300271) 
з повноваженнями згідно статуту Товариства, який володіє 450 акціями То-
вариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протя-
гом останніх 5 років перебував на посаді директора АТ «ДІГ». Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

23.03.2015 у зв’язку із закінченням строку повноважень Дирекції при-
пинились повноваження члена дирекції – першого заступника директора 
Дубінського Андрія Олександровича, який володіє 450 акціями Товариства, 
на посаді перебував майже 11,5 років. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. 

Загальними зборами акціонерів, які почались 20.03.2015 та закінчились 
23.03.2015 (в їх роботі оголошувались перерви), протокол №б/н від 

20.03.2015, прийнято рішення про обрання (переобрання) з 24 березня 
2015 р. строком на 5 років на посаду першого заступника директора - Ду-
бінського Андрія Олександровича, який володіє 450 акціями Товариства. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх 
5 років перебував на посаді першого заступника директора АТ «ДІГ». Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

23.03.2015 у зв’язку із закінченням строку повноважень Дирекції припини-
лись повноваження члена дирекції – заступника директора Бочарова Михай-
ла Костянтиновича, який володіє 300 акціями Товариства, на посаді перебу-
вав майже 11,5 років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Загальними зборами акціонерів, які почались 20.03.2015 та закінчились 
23.03.2015 (в їх роботі оголошувались перерви), протокол №б/н від 
20.03.2015, прийнято рішення про обрання (переобрання) з 24 березня 
2015 р. строком на 5 років на посаду заступника директора - Бочарова 
Михайла Костянтиновича, який володіє 300 акціями Товариства. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх 5 років 
перебував на посаді заступника директора АТ «ДІГ». Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. 

23.03.2015 у зв’язку із закінченням строку повноважень Дирекції при-
пинились повноваження члена дирекції – заступника директора Чернікова 
Сергія Миколайовича, який акціями Товариства не володіє, на посаді пере-
бував майже 5,5 років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Загальними зборами акціонерів, які почались 20.03.2015 та закінчились 
23.03.2015 (в їх роботі оголошувались перерви), протокол №б/н від 
20.03.2015, прийнято рішення про обрання (переобрання) з 24 березня 
2015 р. строком на 5 років на посаду заступника директора - Чернікова 
Сергія Миколайовича, який акціями Товариства не володіє. Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх 5 років пере-
бував на посаді заступника директора АТ «ДІГ». Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

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

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

Директор  О.Б. Кац

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ДІГ»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПраТ «ПрОМСНаБ», ЄДрПОУ 23598684 

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Повне найменування та місцезнаходження Товариства:
Приватне акціонерне товариство «Промснаб» (далі – Товариство), 

яке знаходиться за адресою: Україна, 85102, Донецька обл., м. Кос-
тянтинівка, вул. Б.Хмельницького, 1, тел. (272) 6-01-83, 6-01-78.

Дата, час та місце проведення чергових Загальних зборів:
«27» квітня 2015 р., об 10.00 годині, Україна, 85102, Доне-

цька  обл., м. Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, 1.
Дата реєстрації учасників Загальних зборів: «27» квітня 2015 р.
Початок реєстрації учасників Загальних зборів: о 9.00 годині.
Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: о 9 годині 30 хви-

лин.
Дата та час відкриття Загальних зборів: «27» квітня 2015 р. о 10.00 

годині.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Загальних зборах: «21» квітня 2015 року Для участі у Загальних збо-
рах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх осо-
бу, а представникам акціонерів – також відповідну довіреність, оформ-
лено згідно з чинним законодавством України.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 

Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Затвердження звіту генерального директора за 2014 р., річних 

звітів за 2014 р. та проекту плану діяльності підприємства на 
2015  р.

3. Затвердження звіту ревізора за 2014 р. 
4. Звіт Наглядової ради за звітний період.
5. Про виплату дивідендів за звітний період.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством протягом одного року з дня проведення даних за-
гальних зборів акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства ПраТ «Промснаб» 2014 рік

Найменування показника Період
Звітний Попередній 

Усього активів 79029,1 34729,9
Основні засоби 13422,2 13850,0
Довгострокові фінансові інвестиції 256,0 254,0
Запаси 1109,0 622,0
Сумарна дебіторська заборгованість 62685,8 18498,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 131,9 110,0
Нерозподілений прибуток -1164,9 (-1265,0)
Власний капітал 15250.2 15150,0
Статутний капітал 3002,4 3002,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 63778,9 19580,0
Чистий прибуток (збиток) 100.1  1.0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1251000 1251000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 44 18

Ознайомитись з матеріалами з питань порядку денного чергових 
Загальних зборів акціонери Товариства можуть за адресою: Україна, 
85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, 1, а 
також у день проведення Зборів. 

Місце ознайомлення: каб.101. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний дирек-
тор ПрАТ «Промснаб» Покуса Д.В. 

Телефон для довідок: (272) 6-01-83, 6-01-78.
Генеральний директор
ПраТ «Промснаб»  Д.В. Покуса

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ПрОМСНаБ»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента -ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО «аЛьфа-КаПІТаЛ». 2.Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ емітента – 04808650. 3.Місцезнаходження емітента -38733, 
Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Кованьківка. 4.Міжміський код, теле-
фон та факс емітента -(05322)93410. 5.Електронна поштова адреса емі-
тента- 04808650@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації – 
http://04808650.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 1 розділу ІІІ- Відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ.Текст повідомлення
ПАТ «Альфа-капітал» 24.03.2015р. отримало реєстр власників іменних 

цінних паперів від ПАТ «НДУ», у зв’язку з чим стало відомо, що «фізична 
особа», яка володіла пакетом акцій ПАТ «Альфа-капітал» загальною кіль-
кістю володіє 9 675 958 шт. або 90,479% голосуючих акцій, придбала у 
володіння пакет акцій та в результаті чого володіє 9 945 550 шт. або 
92,999% голосуючих акцій.

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

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

2. Директор  (підпис)  О.П.Павлюченко  24.03.2015 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента -ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕр-
НЕ ТОВариСТВО «аЛьфа-КаПІТаЛ». 2.Ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ емітента – 04808650. 3.Місцезнаходження емітен-
та -38733, Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Кованьківка. 4.Міжміський 
код, телефон та факс емітента -(05322)93410. 5.Електронна поштова 
адреса емітента- 04808650@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації – http://04808650.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації відповід-
но до вимог глави 1 розділу ІІІ-Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

ІІ.Текст повідомлення
ПАТ «Альфа-капітал» повідомляє, що рішенням чергових загальних 

зборів акціонерів від 25.03.2015р. (протокол № 1) звільнено: член ревізій-
ної комісії – Білокінь Михайло Дмитрович, паспорт серії КН № 862885 
вид.10.03.1999р. Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., 
володіє 0,00001% в статутному капіталі емітента, перебував на посаді 
члена ревізійної комісії з 25.03.2014р.; член ревізійної комісії – Павлючен-
ко Дмитро Петрович, паспорт серії КН № 494092 вид.27.11.1997р. Машів-
ським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00001% в СК, пере-
бував на посаді з 25.03.2014р.; обрано терміном на три роки: голова 
ревізійної комісії – Степаненко Ірина Вікторівна, паспорт серії КО 
№  261263 вид. 21.08.2001р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Пол-
тавській обл., не володіє часткою в статутному капіталі емітента, посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років- фінансовий директор, 
заступник директора ПАТ «Альфа-капітал»; член ревізйної комісії - Пав-
люченко Дмитро Петрович, паспорт серії КН № 494092 вид.27.11.1997р. 
Машівським РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,00001% в СК, 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років- підсобний робіт-
ник ФОП Павлюченко О.П; член ревізійної комісії – Золотухін Олександр 
Олегович, паспорт серії КН № 160215 вид.05.06.1996р. Полтавським РВ 
УМВС України в Полтавській обл., не володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента, посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років- кон-
сультант з оподаткування, незалежна самозайнята особа.

Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не мають.

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

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

2. Директор  (підпис)  О.П.Павлюченко  25.03.2015 року

 Повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерів

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ВиЛКІВСьКий ЗаВОД ПрЕСОВиХ 

ВУЗЛІВ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14311583; місцезнаходження: 

68355, Одеська область, Кілійський район, місто Вилкове, вулиця 
Сонячна, будинок 12), далі по тексту – ПАТ «ВЗПВ»

повідомляє:
1.Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ВЗПВ» за результатами 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році, за рішен-
ням Наглядової ради (Протокол засідання № 1 від 23.02.2015), відбу-
дуться 27  квітня 2015 року о 10.00 за адресою: 68355, Одеська об-
ласть, Кілійський район, місто Вилкове, вулиця Сонячна, 
будинок  12, актовий зал №1 в будинку на прохідной. 

2. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 09 години 10 хвилин 
до 09 години 40 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів 
акціонерів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, пред-
ставникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до 
законодавства України. 

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «ВЗПВ», буде складено станом на 24 годину 21 квітня 
2015 року.

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

4.1 Обрання голови та секретаря зборів, голови та членів лічильної 
комісії

4.2 Звіт Голови Правління про результати діяльності Товариства за 
2014 рік та визначення планів діяльності Товариства на 2015 рік. 

4.3.Затвердження висновків Ревізійної комісії про діяльність Товари-
ства за 2014 рік. 

4.4.Затвердження річного фінансового звіту та Балансу Товариства 
за 2014рік. 

4.5.Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2014 рік. 

4.6 Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії.
5. Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань по-

рядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходжен-
ням Товариства: 68355, Одеська область, Кілійський район, місто Вил-
кове, вулиця Сонячна, будинок 12, будинок прохідной, кабінет директора, 
у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 9.00 до15.00 (перерва з 12.00 до 
13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх про-
ведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – голова правління Кулібаба Ольга Анатоліївна, довідки 
за телефоном: 04843 32848, 0504928012.

Акціонери в порядку та в терміни, встановлені чинним законодав-
ством, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до по-
рядку денного та/або проектів рішень із запропонованих питань. Пропо-
зиції, оформлені відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні 
товариства» подаються у письмовій формі за адресою: 68355, Одеська 
область, Кілійський район, місто Вилкове, вулиця Сонячна, будинок 12, 
ПАТ «ВЗПВ». 

6. ОСНОВНІ ПОКаЗНиКи фІНаНСОВО-ГОСПОДарСьКОї ДІЯЛь-
НОСТІ ТОВариСТВа за 2014 рік тис.грн.

 Найменування показника Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 2661 2636
Основні засоби 1913 1926
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 47 40
Сумарна дебіторська заборгованість 748 670
Грошові кошти та їх еквіваленти 0
Нерозподілений прибуток -650 -649
Власний капітал 817 819
Статутний капітал 814 814
Довгострокові зобов'язання 4 7
Поточні зобов'язання 1840 1810
Чистий прибуток (збиток) 1 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3255480 3255480
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)

12 13

Голова Правління  Кулібаба Ольга анатоліївна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗІРАСТ-ДНІПРО"

Ідентифікаційний код 34513083, місцезнаходження (юридична адреса)
якого 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова 12-А, кв. 24, далі Това-
риство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 29 квітня 2015 року о 10-00 год. За адресою 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Плеханова 12-А, кв 24, кабінет директора.

Реєстрація  учасників загальних зборів буде здійснюватись з 9-15 го-
дини до 19-45, в день за місцем проведення зборів. Для реєстрації акці-
онерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує осо-
бу (паспорт), представникам акціонерів - належним чином оформлену до-
віреність та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах буде складено станом на 24 годину 23 квітня 2015 р.

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись
з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою:
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова 12-А, кв. 24, кабінет директо-
ра, після надання письмового запиту до Виконавчого органу Товариства.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - гене-
ральний директор Товариства Сімонов В.І. Довідки за телефоном (067)
630-70-01.

Порядок денний (перелік питань що виносяться на голосування):
1) Обрання членів лічильної комісії. 
2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт наглядової ради за 2014рік. Прийняття рішення за наслідками

його розгляду.
4) Звіт виконавчого органу про результати фінансово - господарської

діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

5) Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6) Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7) Визначення порядку розгляду  прибутку (покриття збитків) Товарис-

тва за підсумками роботи у 2014 році.
Основні показники фінансово - господарської діяльності 

Товариства (тис. грн.)

Генеральний директор ПрАТ «Зіраст-Дніпро» Сімонов В.І.

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЗОЛОТИЙ КОЛОС"

(місце знаходження: 49038, Україна, м. Дніпропетровськ, 
пр. К. Маркса, 106. КОД ЄДРПОУ 00381462) 

(далі - Товариство) повідомляє акціонерів Товариства про проведення
річних загальних зборів акціонерів (далі Збори), які відбудуться 29 квітня
2015 року в 11-00 год. за адресою: 49038, Україна, м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 106, другий поверх приміщення прохідної. Реєстрація
учасників. Зборів Товариства буде здійснюватись з 10-00 год. до  10-45
год., в день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у  річних загальних  зборах  Товарис-
тва  -  24 квітня 2015 року. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
(Перелік питань, що виносяться на голосування)

1.  Обрання лічильної комісії Зборів. 
2.  Обрання Голови і Секретаря зборів.
3.  Затвердження порядку голосування на Зборах та регламенту Зборів..
4.  Розгляд річного звіту та балансу директора Товариства за 2014рік,

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і балансу директора.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства та прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту Наглядової Ради ПрАТ "Золотий колос" за 2014
рік.

6. Розгляд звіту та висновку  Ревізора Товариства та прийняття рішен-
ня за наслідками  розгляду та висновку  ревізора ПрАТ "Золотий колос"
за 2014 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ
"Золотий колос" за 2014 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ "Золотий колос" за
2014 рік.

9. Прийняття рішення про вчинення правочинів у ході поточної госпо-
дарської  діяльності в 2015 році.

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). Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки Зборів
ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного за адресою: 49038, Україна, м. Дніпро-
петровськ, пр. К.Маркса, 106, у робочі дні з 10.00год. до 12.00год. Для оз-
найомлення з документами необхідно пред"явити документ, що посвідчує
особу.  За 20 днів до дати проведення Зборів акціонери Товариства ма-
ють право в письмовій формі надати пропозиції щодо питань включенних
до порядку денного Зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлен-
ня акціонерів із документами - головний бухгалтер Румянцева  Валенти-
на Миколаївна.

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

Також звертаємо Вашу увагу на те, що:
Згідно вимог пункту 10 Прикінцевих Положень Закону України "Про де-

позитарну систему України" власник цінних паперів зобов'язаний зверну-
тися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею дого-
вір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені. У ра-
зі, якщо власник цінних паперів не укладає договір з обраною емітентом
депозитарною установою або з іншою депозитарною установою, цінні па-
пери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при го-
лосуванні на загальних зборах акціонерів. Реквізити депозитарної устано-
ви, обраної Приватним   Акціонерним   Товариством  " Золотий колос": То-
вариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Оберіг",
місцезнаходження - м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, буд. 10, контактний
телефон - (0562) 34-07-53.     

Директор Горностаєва Н.О.

Найменування показника Період (тис. грн.)
2014 рік 2013 рік

Усього активів 382,3 289,7
Основні засоби 5,9 5,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 52,7 37,2
Сумарна дебіторська заборгованість 281,6 210,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 42,1 35,9
Нерозподілений прибуток (збиток) -199,3 -295,7
Власний капітал 326,7 214,6
Статутний капітал 505 505
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 55,6 75,1
Чистий прибуток (збиток) 131,3 12,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
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 1

Найменування показника Період (тис. грн.)
2014 рік 2013 рік

Усього активів 3231 3053
Основні засоби 49 51
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 149 149
Сумарна дебіторська заборгованість 3065 3065
Грошові кошти та їх еквіваленти - 1
Нерозподілений прибуток (збиток) -9648 -9483
Власний капітал -8411 -9028
Статутний капітал 364 364
Довгострокові зобов’язання 3026 3026
Поточні зобов’язання 9124 9148
Чистий прибуток (збиток) -165 -14
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1454120 1454120
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 15

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ

ЦЕНТР "КОНТАКТ"
В повідомленні про проведення загальних зборів ПрАТ "ДІТЦ "Кон-

такт", опублікованому в Бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 55 від
23.03.2015 року код ЄДРПОУ 19090323 вважати недійсним. Вірний код
ЄДРПОУ 13428292. Далі без змін.

Директор ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" В.В. Черниш
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ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«НацІОНаЛьНий ДЕПОЗиТарІй УКраїНи», 

(місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8) 
(надалі – Товариство) 

повідомляє про скликання річних Загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться

28 квітня 2015 року о 14-00 за адресою: 
м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 5 поверх, кімн. 523.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування згідно порядку денного

1) Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціоне-
рів.

2) Про обрання Голови річних Загальних зборів акціонерів.
3) Про обрання Секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
4) Про регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів.
5) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» 
за 2014 рік.

6) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Публіч-
ного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» за 
2014 рік.

7) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» 
за 2014 рік.

8) Про затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонер-
ного товариства «Національний депозитарій України».

9) Про затвердження річного звіту Публічного акціонерного товариства 
«Національний депозитарій України» за 2014 рік. 

10) Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товари-
ства «Національний депозитарій України», затвердження розміру річних 
дивідендів.

11) Про внесення змін до Положення про Правління Публічного акціо-
нерного товариства «Національний депозитарій України».

12) Про дострокове припинення повноважень (звільнення) членів 
Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозита-
рій України».

13) Про призначення членів Правління Публічного акціонерного това-
риства «Національний депозитарій України».

14) Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій Украї-
ни».

15) Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного то-
вариства «Національний депозитарій України».

16) Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій Украї-
ни».

17) Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного то-
вариства «Національний депозитарій України».

18) Про затвердження Положення про Раду учасників депозитарної 
системи Центрального депозитарію.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних 
зборах буде здійснюватись 28 квітня 2015 року з 13-00 до 13-45 за адре-
сою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 5 поверх, кімн. 523.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з 
переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України, станом на 22.04.2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що 
відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на річ-
них Загальних зборах.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних 
зборів акціонерів під час підготовки до річних Загальних зборів, за місцез-
находженням Товариства: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 5 поверх, 
кімн.  516, а в день проведення річних Загальних зборів – у місці їх про-
ведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів під час 
підготовки до річних Загальних зборів, є Голова Правління Журов Генна-
дій Миколайович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів  170759  145437
Основні засоби  28033  27861
Довгострокові фінансові інвестиції  19  19
Запаси  427  547
Сумарна дебіторська заборгованість  16624  8348
Грошові кошти та їх еквіваленти 106986 87539
Нерозподілений прибуток  8556  800
Власний капітал  143941  137487
Статутний капітал  103200  103200
Довгострокові зобов'язання  2  18
Поточні зобов'язання  26816  7932
Чистий прибуток (збиток)  14291  11881
Середньорічна кількість акцій (шт.)  10320  10320
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  156  147

Довідки за тел.: (044) 591-04-33.

 ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ХарКІВПрОДМаШ» 

(код ЄДРПОУ 30034636, місцезнаходження: м. Харків, вул. Лодзька, 7) 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів, відбудуться 

30 квітня 2015 р. о 10.00 год за адресою: 
м. Харків, вул. Лодзька, 7, кім. 1

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 
проведення зборів з 9.30 до 9.45 год.

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

вариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік, розподіл прибутку 

за 2014 рік. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період 

2013 рік 2014 рік
Усього активів 4821 5393
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 2372 2839
Сумарна дебіторська заборгованість 56 62

Грошові кошти та їх еквіваленти 101 2296
Нерозподілений прибуток 14933 18471
Власний капітал 15332 18870
Статутний капітал 69 69
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2798 5735
Чистий прибуток (збиток) 3230 3537
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 101 97

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину – 24 квітня 2015 р., за три робочі дні до дня 
проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами за-
гальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: 61001, м. Харків, 
вул. Лодзька, 7, кім. 1 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Поса-
дова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами директор Мащенко Олександр Володимирович. Документи надають-
ся акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на 
підставі його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за 
п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річ-
них загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для 
ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПаСПОрТ). Представникам акціонерів - доручення, оформлене 
згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

Телефон для довідок: (057) 758-5355.
Директор ПраТ «ХарКІВПрОДМаШ»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АГРОХІМ-СЕРВІС”

(надалі Товариство) код ЄДРПОУ 05488070, місцезнаходження: 52005,
Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н., смт. Ювілейне, вул. Вироб-
нича, буд, 2 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів
(надалі -Збори), які відбудуться 29 квітня 2015року об 15.00 год. за адре-
сою Товариства: 52005 Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н.,
смт. Ювілейне, вул. Виробнича, буд, 2 в приміщенні адміністративно-
го корпусу, зал засідань. Реєстрація акціонерів (їх представників) для
участі у Зборах розпочнеться 29 квітня 2015 р. о 14: 00 год. та закінчиться
о 14:50 год. за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у річних загальних зборах: 23 квітня 2015 р.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії  зборів, обрання Голови та секретаря збо-

рів. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства у 2015 році. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства у 2014 році та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

5. Визначення  порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товарис-
тва за 2014 рік.

6. Про відкликання та обрання членів виконавчого органу Товариства.
7. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. 
8. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про припинення повноваження  лічильної комісії зборів.
Ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з пи-

тань порядку денного Зборів акціонери можуть за місцезнаходженням Това-
риства: 52005 Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н., смт. Ювілейне,
вул. Виробнича, буд. 2 з понеділка по четвер з 9.00 год. до 15.00 год. в при-
міщенні адміністративного корпусу, зал засідань, а в день проведення Зборів
- також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок оз-
найомлення акціонерів з документами: Голова Правління Луценко О.П. Для
реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що пос-
відчує особу акціонера, а представникам акціонерів крім вищевказаного до-
кументу і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.

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

Наглядова рада

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акці-
онерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДДЕТАЛЬ". 

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Дніпропетровська
область,  м. Вільногірськ, вул. Промислова, 21.

Шановні акціонери!
Правління Публічного акціонерного товариства "БУДДЕТАЛЬ" пові-

домляє Вас, що 30 квітня 2015 року о 10.00 годині за адресою:  51700
Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ вул. Промислова 21б, (Бу-
дівля управління ПАТ"Буддеталь" ) відбудуться Загальні збори акці-
онерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах 30 квітня 2015 року з 09.00 год. до 09.50 год. за адресою:  51700 Дніп-
ропетровська обл., м. Вільногірськ вул. Промислова 21б,(Будівля управ-
ління ПАТ"Буддеталь").

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три)
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на
24.00 год  24.04.2015 року.

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

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів. Обрання лічильної  комісії та затвердження її складу. Обран-
ня головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської
діяльності за 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 рік.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську ді-
яльність Товариства за 2014 рік.

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

звіту Правління та звіту ревізійної комісії .
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства "Буддеталь"

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. 

Ознайомлення з матеріалами відбувається до 30 квітня 2014 року з
понеділка по четвер, з 08.00 год. до 17.00 год. (Обідня перерва з 12.00
год. до 13.00 год.) за адресою:  51700 Дніпропетровська обл.,  м. Вільно-
гірськ,  вул. Промислова, 21б, Публічне акціонерне товариство "Будде-
таль". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Пой-
денко Любов Адамівна - Головний бухгалтер Товариства.

30 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у міс-
ці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці прове-
дення загальних зборів акціонерів.

Телефон для довідок: 0676307970
Правління Товариства

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 916 858
Основні засоби 803 744
Довгострокові фінансові інвестиції 15 15
Запаси 37 37
Сумарна дебіторська заборгованість 53 60
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 0
Нерозподілений прибуток -645 -688
Власний капітал 885 842
Статутний капітал 233 233
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 31 16
Чистий прибуток (збиток) -0,06 -0,05
Середньорічна кількість акцій (шт.) 931636 931636
Кількість власних акцій, викуплених протягом пе-
ріоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 4

Найменування показника 2013 рік 2014рік
Усього активів 12425 11796
Основні засоби 12333 11706
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 87 80
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 10
Нерозподілений прибуток -2177 -2109
Власний капітал 11704 11018
Статутний капітал 171 171
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2727 2716
Чистий прибуток (збиток) -123 -619
Середньорічна кількість акцій (шт.) 684800 684800
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 1

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 49094, м. Дніпро-
петровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

"ПРИВАТБАНК" (надалі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", або Товариство, або
Банк) повідомляє Вас, що 27 квітня 2015 року о 10.00 годині за адре-
сою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.
32, каб. 229, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", відбудуться загальні збори ак-
ціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних
зборах відбудеться 27 квітня 2015 року з 09.30 год. до 09.55 год. за ад-
ресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.
32, каб. 229, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годи-
ну за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціоне-
рів, тобто на 24.00 годину 21 квітня 2015 року.

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних
зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутнос-
ті в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу
акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера
- також документів, що підтверджують повноваження представника на
участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбу-
вається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24
квітня 2015 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до
17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Укра-
їна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, каб. 253, ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами
зборів особа - Єрикалова Ірина Олексіївна - Заступник керівника нап-
ряму ГО з технологій діловодства і документообігу ГО - Секретар Прав-
ління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

27 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається
у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці
проведення загальних зборів акціонерів.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-

рів акціонерів. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-

нів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
5. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИ-

ВАТБАНК".
6. Обрання членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових

договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Нагля-
дової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (кон-
трактів) з членами Наглядової ради.

8. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з чис-
ла обраних членів Наглядової ради.

9. Внесення змін до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викла-
дення Статуту в новій редакції.

10. Про внесення змін до Положень ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що
регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Телефон для довідок: (056) 716-14-37.

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРЕРОБНИК"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)

розміщення цінних паперів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРЕСТИЖ-ІНТЕР"

(далі - Товариство,  код ЄДРПОУ 00308554, місцезнаходження: 58009,
м. Чернівці, вул. Винниченка, 20), повідомляє, що 30 квітня 2015 року о
11-00 за адресою: м. Чернівці, Театральна пл., буд. 5, каб. 15 відбудуть-
ся чергові загальні збори акціонерів Товариства. 

Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії та голови зборів, затвердження порядку

проведення загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Звіт директора ПАТ
"Престиж-Інтер" про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2014
р. 3. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік. 4. Звіт ревізійної комісії
Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2014
рік. 5. Про затвердження річного звіту Товариства. Про порядок погашен-
ня збитків. 6. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товарис-
тва. 7. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день прове-
дення зборів за місцем їх проведення з 10.00 до 10.50. Дата складання
переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах
акціонерів, - 24  квітня 2015 року.  Для участі у зборах акціонерам необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів, що
прибули для участі в річФних загальних зборах акціонерів, окрім докумен-
ту, що посвідчує особу, мають надати під час реєстрації довіреність про
передачу їм права на участь та голосування у зборах, видану акціонером
та оформлену і посвідчену в порядку, встановленому чинним законодавс-
твом України. З документами та іншими матеріалами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акці-
онери можуть ознайомитись особисто у Головного бухгалтера Федусяк
Л.Т. за місцезнаходженням ПАТ "Престиж-Інтер" у робочі дні з 09.00 до
11.00 та в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. До-
відки за телефоном:  0372-241107.

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

Приватне акціонерне товариство
"ПЕРЕРОБНИК", 30847189, д/н,
село Коломiйцеве, Криворiзький,
Днiпропетровська область, 53003,
Україна, (0564) 93-01-28

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

23.03.15

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

pererobnik.com

Найменування показника період
2013 2014

Усього активів 5 057 4838
Основні засоби 85 85
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 28 14
Сумарна дебіторська заборгованість 756 787
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 67
Нерозподілений прибуток -2452 -2485
Власний капітал 3954 3921
Статутний капітал 622 622
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1103 917
Чистий прибуток (збиток) -521 -33
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12432390 12432390
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 11
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У відповідності до ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВІЖАЧОК"
(далі - Товариство), місцезнаходження: 72142, Запорізька обл., Приморс-
ький район, с. Інзівка, вул. Радянська, б. 172, повідомляє, що "29" квітня
2015 року об 14:00 за адресою: Запорізька обл., Приморський район,
с. Інзівка, вул. Радянська, б. 172-А, к. 5, відбудуться чергові загальні
збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів Товариства проводи-
тиметься з 13:30 год. до 13:45 год. за місцем проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів То-
вариства, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціоне-
рів Товариства - 23.04.2015 р. 

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно 
з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів
акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Звіт Генерального директора про результати фінансово-

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

4 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.
5 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результа-

тами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014
фінансовий рік.

6 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014
рік.

7 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік. 
8 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-

нятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття
такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості та-
ких правочинів.

9 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.
10 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття

Статуту Товариства в новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СвіжачОК" за 2014 рік

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезна-
ходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: Запорізька
обл., Приморський район, с. Інзівка, вул. Радянська, б.172, к.5, а в день
проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства - також у
місці їх проведення, за адресою: Запорізька обл., Приморський район, с.
Інзівка, вул. Радянська, б. 172-А, к. 5. Відповідальна особа Товариства за
порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами - Долговсь-
кий Андрій Володимирович.

До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-

ТВА "ЛЬВІВЕЛЕКТРОМАШ" 
(код ЄДРПОУ  13800245) Товариство повідомляє про проведення За-

гальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.04.2015 року о 10:00 годині
за адресою: 79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, буд.
355, актовий зал. Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах: 24 година  23.04.2015 р.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління Товариства про діяльність у  2013р.-2014 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013р.- 2014р.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності То-

вариства, балансу та звіту про фінансові результати за 2013р.- 2014р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку пок-

риття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2013р.-2014р.
Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних

зборів акціонерів  29.04.2015 року з 09:30 год. до 09:45 год.
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-

кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у  загальних
зборах, оформлену у відповідності до законодавства України. Ознайом-
лення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, здійснюється за місцезнаходженням Товариства:
79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, буд.355, в робочі дні у
Голови правління (тел.(032)2 6-26-372) з 14.00 до 15.00 год., за заявою
поданою на ім'я Голови правління не пізніше ніж за два робочі дні до да-
ти ознайомлення.

Правління ПАТ "Львівелектромаш"

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 116158 118295
Основні засоби 54027 55048
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1023 1154
Сумарна дебіторська заборгованість 2782 1875
Грошові кошти та їх еквіваленти 1854 17071
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 51835 54032
Статутний капітал 56260 56260
Довгострокові зобов'язання 59186 60168
Поточні зобов'язання 5137 4077
Чистий прибуток (збиток) 18369 16507
Середньорічна кількість акцій (шт.) 56260000 56260000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 48 48

Основні показники фінансово –
господарської діяльності

підприємства у 2013- 2014р. (тис.
грн.)

Період
2013р.  Період 2014

Найменування показника Попередній Звітній Попередній
Усього активів 7438 6394 6969
Основні засоби 6284 5507 6001
Довгострокові фінансові інвестиції 184 184 184
Запаси 97 512 659
Сумарна дебіторська заборгованість 153 181 96
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 10 29
Нерозподілений прибуток (збиток) -1 - -
Власний капітал 6902 4586 5109
Статутний капітал 1234 1234 1234
Довгострокові зобов’язання - - -
Поточні зобов’язання 536 574 626
Чистий прибуток (збиток) 4 -523 -510
Середньорічна кількість акцій( штук) 4935400 4935400 4935400
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (штук) - - -

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

Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб) 102 97 100

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АГРОХІМ-СЕРВІС”

(надалі Товариство) код ЄДРПОУ 05488070, місцезнаходження: 52005,
Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н., смт. Ювілейне, вул. Вироб-
нича, буд, 2 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів
(надалі -Збори), які відбудуться 29 квітня 2015року об 15.00 год. за адре-
сою Товариства: 52005 Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н.,
смт. Ювілейне, вул. Виробнича, буд, 2 в приміщенні адміністративно-
го корпусу, зал засідань. Реєстрація акціонерів (їх представників) для
участі у Зборах розпочнеться 29 квітня 2015 р. о 14: 00 год. та закінчиться
о 14:50 год. за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у річних загальних зборах: 23 квітня 2015 р.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії  зборів, обрання Голови та секретаря збо-

рів. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства у 2015 році. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства у 2014 році та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

5. Визначення  порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товарис-
тва за 2014 рік.

6. Про відкликання та обрання членів виконавчого органу Товариства.
7. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. 
8. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про припинення повноваження  лічильної комісії зборів.
Ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з пи-

тань порядку денного Зборів акціонери можуть за місцезнаходженням Това-
риства: 52005 Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н., смт. Ювілейне,
вул. Виробнича, буд. 2 з понеділка по четвер з 9.00 год. до 15.00 год. в при-
міщенні адміністративного корпусу, зал засідань, а в день проведення Зборів
- також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок оз-
найомлення акціонерів з документами: Голова Правління Луценко О.П. Для
реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що пос-
відчує особу акціонера, а представникам акціонерів крім вищевказаного до-
кументу і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.

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

Наглядова рада

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акці-
онерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДДЕТАЛЬ". 

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Дніпропетровська
область,  м. Вільногірськ, вул. Промислова, 21.

Шановні акціонери!
Правління Публічного акціонерного товариства "БУДДЕТАЛЬ" пові-

домляє Вас, що 30 квітня 2015 року о 10.00 годині за адресою:  51700
Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ вул. Промислова 21б, (Бу-
дівля управління ПАТ"Буддеталь" ) відбудуться Загальні збори акці-
онерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах 30 квітня 2015 року з 09.00 год. до 09.50 год. за адресою:  51700 Дніп-
ропетровська обл., м. Вільногірськ вул. Промислова 21б,(Будівля управ-
ління ПАТ"Буддеталь").

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три)
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на
24.00 год  24.04.2015 року.

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

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів. Обрання лічильної  комісії та затвердження її складу. Обран-
ня головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської
діяльності за 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 рік.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську ді-
яльність Товариства за 2014 рік.

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

звіту Правління та звіту ревізійної комісії .
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства "Буддеталь"

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. 

Ознайомлення з матеріалами відбувається до 30 квітня 2014 року з
понеділка по четвер, з 08.00 год. до 17.00 год. (Обідня перерва з 12.00
год. до 13.00 год.) за адресою:  51700 Дніпропетровська обл.,  м. Вільно-
гірськ,  вул. Промислова, 21б, Публічне акціонерне товариство "Будде-
таль". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Пой-
денко Любов Адамівна - Головний бухгалтер Товариства.

30 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у міс-
ці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці прове-
дення загальних зборів акціонерів.

Телефон для довідок: 0676307970
Правління Товариства

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 916 858
Основні засоби 803 744
Довгострокові фінансові інвестиції 15 15
Запаси 37 37
Сумарна дебіторська заборгованість 53 60
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 0
Нерозподілений прибуток -645 -688
Власний капітал 885 842
Статутний капітал 233 233
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 31 16
Чистий прибуток (збиток) -0,06 -0,05
Середньорічна кількість акцій (шт.) 931636 931636
Кількість власних акцій, викуплених протягом пе-
ріоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 4

Найменування показника 2013 рік 2014рік
Усього активів 12425 11796
Основні засоби 12333 11706
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 87 80
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 10
Нерозподілений прибуток -2177 -2109
Власний капітал 11704 11018
Статутний капітал 171 171
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2727 2716
Чистий прибуток (збиток) -123 -619
Середньорічна кількість акцій (шт.) 684800 684800
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 1

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗІРАСТ-ДНІПРО"

Ідентифікаційний код 34513083, місцезнаходження (юридична адреса)
якого 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова 12-А, кв. 24, далі Това-
риство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 29 квітня 2015 року о 10-00 год. За адресою 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Плеханова 12-А, кв 24, кабінет директора.

Реєстрація  учасників загальних зборів буде здійснюватись з 9-15 го-
дини до 19-45, в день за місцем проведення зборів. Для реєстрації акці-
онерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує осо-
бу (паспорт), представникам акціонерів - належним чином оформлену до-
віреність та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах буде складено станом на 24 годину 23 квітня 2015 р.

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись
з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою:
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова 12-А, кв. 24, кабінет директо-
ра, після надання письмового запиту до Виконавчого органу Товариства.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - гене-
ральний директор Товариства Сімонов В.І. Довідки за телефоном (067)
630-70-01.

Порядок денний (перелік питань що виносяться на голосування):
1) Обрання членів лічильної комісії. 
2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт наглядової ради за 2014рік. Прийняття рішення за наслідками

його розгляду.
4) Звіт виконавчого органу про результати фінансово - господарської

діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

5) Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6) Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7) Визначення порядку розгляду  прибутку (покриття збитків) Товарис-

тва за підсумками роботи у 2014 році.
Основні показники фінансово - господарської діяльності 

Товариства (тис. грн.)

Генеральний директор ПрАТ «Зіраст-Дніпро» Сімонов В.І.

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЗОЛОТИЙ КОЛОС"

(місце знаходження: 49038, Україна, м. Дніпропетровськ, 
пр. К. Маркса, 106. КОД ЄДРПОУ 00381462) 

(далі - Товариство) повідомляє акціонерів Товариства про проведення
річних загальних зборів акціонерів (далі Збори), які відбудуться 29 квітня
2015 року в 11-00 год. за адресою: 49038, Україна, м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 106, другий поверх приміщення прохідної. Реєстрація
учасників. Зборів Товариства буде здійснюватись з 10-00 год. до  10-45
год., в день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у  річних загальних  зборах  Товарис-
тва  -  24 квітня 2015 року. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
(Перелік питань, що виносяться на голосування)

1.  Обрання лічильної комісії Зборів. 
2.  Обрання Голови і Секретаря зборів.
3.  Затвердження порядку голосування на Зборах та регламенту Зборів..
4.  Розгляд річного звіту та балансу директора Товариства за 2014рік,

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і балансу директора.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства та прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту Наглядової Ради ПрАТ "Золотий колос" за 2014
рік.

6. Розгляд звіту та висновку  Ревізора Товариства та прийняття рішен-
ня за наслідками  розгляду та висновку  ревізора ПрАТ "Золотий колос"
за 2014 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ
"Золотий колос" за 2014 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ "Золотий колос" за
2014 рік.

9. Прийняття рішення про вчинення правочинів у ході поточної госпо-
дарської  діяльності в 2015 році.

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). Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки Зборів
ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного за адресою: 49038, Україна, м. Дніпро-
петровськ, пр. К.Маркса, 106, у робочі дні з 10.00год. до 12.00год. Для оз-
найомлення з документами необхідно пред"явити документ, що посвідчує
особу.  За 20 днів до дати проведення Зборів акціонери Товариства ма-
ють право в письмовій формі надати пропозиції щодо питань включенних
до порядку денного Зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлен-
ня акціонерів із документами - головний бухгалтер Румянцева  Валенти-
на Миколаївна.

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

Також звертаємо Вашу увагу на те, що:
Згідно вимог пункту 10 Прикінцевих Положень Закону України "Про де-

позитарну систему України" власник цінних паперів зобов'язаний зверну-
тися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею дого-
вір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені. У ра-
зі, якщо власник цінних паперів не укладає договір з обраною емітентом
депозитарною установою або з іншою депозитарною установою, цінні па-
пери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при го-
лосуванні на загальних зборах акціонерів. Реквізити депозитарної устано-
ви, обраної Приватним   Акціонерним   Товариством  " Золотий колос": То-
вариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Оберіг",
місцезнаходження - м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, буд. 10, контактний
телефон - (0562) 34-07-53.     

Директор Горностаєва Н.О.

Найменування показника Період (тис. грн.)
2014 рік 2013 рік

Усього активів 382,3 289,7
Основні засоби 5,9 5,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 52,7 37,2
Сумарна дебіторська заборгованість 281,6 210,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 42,1 35,9
Нерозподілений прибуток (збиток) -199,3 -295,7
Власний капітал 326,7 214,6
Статутний капітал 505 505
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 55,6 75,1
Чистий прибуток (збиток) 131,3 12,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
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 1

Найменування показника Період (тис. грн.)
2014 рік 2013 рік

Усього активів 3231 3053
Основні засоби 49 51
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 149 149
Сумарна дебіторська заборгованість 3065 3065
Грошові кошти та їх еквіваленти - 1
Нерозподілений прибуток (збиток) -9648 -9483
Власний капітал -8411 -9028
Статутний капітал 364 364
Довгострокові зобов’язання 3026 3026
Поточні зобов’язання 9124 9148
Чистий прибуток (збиток) -165 -14
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1454120 1454120
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 15

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ

ЦЕНТР "КОНТАКТ"
В повідомленні про проведення загальних зборів ПрАТ "ДІТЦ "Кон-

такт", опублікованому в Бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 55 від
23.03.2015 року код ЄДРПОУ 19090323 вважати недійсним. Вірний код
ЄДРПОУ 13428292. Далі без змін.

Директор ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" В.В. Черниш

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):
(044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №58, 26 березня 2015 р. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 49094, м. Дніпро-
петровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

"ПРИВАТБАНК" (надалі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", або Товариство, або
Банк) повідомляє Вас, що 27 квітня 2015 року о 10.00 годині за адре-
сою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.
32, каб. 229, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", відбудуться загальні збори ак-
ціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних
зборах відбудеться 27 квітня 2015 року з 09.30 год. до 09.55 год. за ад-
ресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.
32, каб. 229, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годи-
ну за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціоне-
рів, тобто на 24.00 годину 21 квітня 2015 року.

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних
зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутнос-
ті в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу
акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера
- також документів, що підтверджують повноваження представника на
участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбу-
вається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24
квітня 2015 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до
17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Укра-
їна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, каб. 253, ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами
зборів особа - Єрикалова Ірина Олексіївна - Заступник керівника нап-
ряму ГО з технологій діловодства і документообігу ГО - Секретар Прав-
ління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

27 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається
у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці
проведення загальних зборів акціонерів.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-

рів акціонерів. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-

нів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
5. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИ-

ВАТБАНК".
6. Обрання членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових

договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Нагля-
дової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (кон-
трактів) з членами Наглядової ради.

8. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з чис-
ла обраних членів Наглядової ради.

9. Внесення змін до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викла-
дення Статуту в новій редакції.

10. Про внесення змін до Положень ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що
регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Телефон для довідок: (056) 716-14-37.

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРЕРОБНИК"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)

розміщення цінних паперів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРЕСТИЖ-ІНТЕР"

(далі - Товариство,  код ЄДРПОУ 00308554, місцезнаходження: 58009,
м. Чернівці, вул. Винниченка, 20), повідомляє, що 30 квітня 2015 року о
11-00 за адресою: м. Чернівці, Театральна пл., буд. 5, каб. 15 відбудуть-
ся чергові загальні збори акціонерів Товариства. 

Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії та голови зборів, затвердження порядку

проведення загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Звіт директора ПАТ
"Престиж-Інтер" про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2014
р. 3. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік. 4. Звіт ревізійної комісії
Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2014
рік. 5. Про затвердження річного звіту Товариства. Про порядок погашен-
ня збитків. 6. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товарис-
тва. 7. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день прове-
дення зборів за місцем їх проведення з 10.00 до 10.50. Дата складання
переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах
акціонерів, - 24  квітня 2015 року.  Для участі у зборах акціонерам необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів, що
прибули для участі в річФних загальних зборах акціонерів, окрім докумен-
ту, що посвідчує особу, мають надати під час реєстрації довіреність про
передачу їм права на участь та голосування у зборах, видану акціонером
та оформлену і посвідчену в порядку, встановленому чинним законодавс-
твом України. З документами та іншими матеріалами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акці-
онери можуть ознайомитись особисто у Головного бухгалтера Федусяк
Л.Т. за місцезнаходженням ПАТ "Престиж-Інтер" у робочі дні з 09.00 до
11.00 та в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. До-
відки за телефоном:  0372-241107.

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

Приватне акціонерне товариство
"ПЕРЕРОБНИК", 30847189, д/н,
село Коломiйцеве, Криворiзький,
Днiпропетровська область, 53003,
Україна, (0564) 93-01-28

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

23.03.15

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

pererobnik.com

Найменування показника період
2013 2014

Усього активів 5 057 4838
Основні засоби 85 85
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 28 14
Сумарна дебіторська заборгованість 756 787
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 67
Нерозподілений прибуток -2452 -2485
Власний капітал 3954 3921
Статутний капітал 622 622
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1103 917
Чистий прибуток (збиток) -521 -33
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12432390 12432390
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 11

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості.

1 Повне найменування  емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОІВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО";

2 Код за ЄДРПОУ: 02305896;
3. Місцезнаходження: 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, б.12;
4 Міжміський код, телефон та факс: (056) 745-15-41, 056 745-03-58;
5 Електронна поштова адреса: sk_dnipro@atrep.com.ua;
6 Адреса сторінки в мережі Інтернет  яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: insuring.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II.Текст повідомлення: 
2.1. На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Страхова компанія

"Дніпро" ( далі -Товариство), засідання якої відбулося 23 березня 2015 ро-
ку ( протокол № 7 від 23.03.2015 р.) прийнято рішення, а саме : 

Припинено повноваження члена Правління Товариства, першого зас-
тупника Голови Правління Товариства Кудлая Віктора Павловича (пас-
порт АЕ 802197 виданий Індустріальним РВ ДМУУМВС України в Дніпро-
петровській області 03 вересня 1997 р.)   Кудлай В.П. був обраний на цю
посаду 23.04.2011 р. ( протокол № 27). Часткою в статутному капіталі емі-
тента Товариства  не володіє.

2.2. На підставі рішення Наглядової Ради Товариства, засідання якої
відбулося 23 березня 2015 року ( протокол № 8 від 23.03.2015 р.) прий-
нято рішення, а саме:

Покласти виконання обов'язків першого заступника Голови Правління
Товариства на члена Правління Товариства Гриcенко Тетяну Степанівну
члена Правління Товариства (паспорт АО 193924, виданий Ленінським РВ
у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України у Дніпропетровській області 19
травня 2014 р.). Посадова особа  з 30 березня 2012 року ( Протокол № 29)
займає посаду члена Правління Товариства і з 01.06.2006 р. начальника
відділу страхування транспортних ризиків Товариства. Часткою в статут-
ному капіталі емітента Товариства  не володіє. Посадові особи непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Підставою для
прийняття рішення про зміну в персональному складі посадових осіб емі-
тента є звільнення Кудлая В.П. за угодою сторін згідно до п.1. ст. 36 Кодек-
су законів про працю України. Посада - члена Правління Товариства, яку
обіймав Кудлай В.П. є вакантною до проведення виборів  у 2016 році.

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

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

2.Найменування посади: Голова Правління Товариства  Пустовой
Сергій Миколайович 24.03.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"

код за ЄДРПОУ: 33718227; місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Ль-
ва Толстого, буд. 9А; міжміський код, телефон та факс: (044) 500-18-92,
(056) 373-95-94; електронна поштова адреса: se_perspektiva@fbp.com.ua;
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: fb_perspektiva.proemitent.info; вид особ-
ливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Відповідно до Протоколу засідання Біржової ради Публічного акці-

онерного товариства "Фондова біржа "Перспектива" (далі - Товариство)
б/н від 23.03.2015 р. у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства що-
до створення колегіального виконавчого органу - Дирекції, прийнято рі-
шення: обрати строком на три роки Дирекцію Товариства у складі 3-х чле-
нів, а саме: Директор Товариства Шишков Станіслав Євгенійович (пас-
порт АМ 378911 виданий 17.04.2001 р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС Ук-
раїни в Дніпропетровській області), протягом останніх 5 років обіймав по-
саду директора ПАТ "ФБ "Перспектива". Заступник директора з розвитку
Харченко Вячеслав Анатолійович (паспорт СН 010130 виданий
25.04.1995 р. Мінським РУГУ МВС України в м. Києві), протягом останніх
5 років обіймав посади: директора ТОВ "Сбондс-Україна", заступника ди-
ректора з розвитку ПАТ "ФБ "Перспектива". Заступник директора з адмі-
ністративної діяльності Крюкова Юлія Ярославівна (паспорт ЕА 699269
виданий 28.12.1999 р. Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській об-
ласті), протягом останніх 5 років обіймала посади: спеціаліста з продажу
ДП "Бліц", менеджера з продажу ДП "Акцепт" та ДП "Веста" ТОВ "Інкоме-
Україна", секретаря організаційного відділу Асоціації "Українські фондові
торговці".

Всі зазначені вище особи акціями (часткою у статутному капіталі) То-
вариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не мають.

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

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

Директор С.Є. Шишков 24.03.2015 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО «КОМЕрцІйНий БаНК «ГЛОБУС»
2. Код за ЄДРПОУ: 35591059
3. Місцезнаходження Україна: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)585-70-91
5. Електронна поштова адреса: info@globusbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.globusbank.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Протоколом №7 засідання Наглядової Ради ПАТ «КБ «ГЛОБУС» від 
23.03.2015 р. призначено Євчук Галину Петрівну заступником Голови 
Правління та обрано її членом Правління Банку з 23 березня 2015 року. 
Євчук Галина Петрівна (згоди на розкриття паспортних даних не отрима-
но) прямої участі в статутному капіталі ПАТ «КБ «ГЛОБУС» не має, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова ПравлінняПаТ «КБ «ГЛОБУС» С.Б. Куріленко, 25.03.2015 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 49094, м. Дніпро-
петровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

"ПРИВАТБАНК" (надалі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", або Товариство, або
Банк) повідомляє Вас, що 27 квітня 2015 року о 10.00 годині за адре-
сою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.
32, каб. 229, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", відбудуться загальні збори ак-
ціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних
зборах відбудеться 27 квітня 2015 року з 09.30 год. до 09.55 год. за ад-
ресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.
32, каб. 229, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годи-
ну за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціоне-
рів, тобто на 24.00 годину 21 квітня 2015 року.

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних
зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутнос-
ті в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу
акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера
- також документів, що підтверджують повноваження представника на
участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбу-
вається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24
квітня 2015 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до
17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Укра-
їна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, каб. 253, ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами
зборів особа - Єрикалова Ірина Олексіївна - Заступник керівника нап-
ряму ГО з технологій діловодства і документообігу ГО - Секретар Прав-
ління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

27 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається
у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці
проведення загальних зборів акціонерів.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-

рів акціонерів. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-

нів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
5. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИ-

ВАТБАНК".
6. Обрання членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових

договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Нагля-
дової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (кон-
трактів) з членами Наглядової ради.

8. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з чис-
ла обраних членів Наглядової ради.

9. Внесення змін до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викла-
дення Статуту в новій редакції.

10. Про внесення змін до Положень ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що
регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Телефон для довідок: (056) 716-14-37.

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРЕРОБНИК"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)

розміщення цінних паперів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРЕСТИЖ-ІНТЕР"

(далі - Товариство,  код ЄДРПОУ 00308554, місцезнаходження: 58009,
м. Чернівці, вул. Винниченка, 20), повідомляє, що 30 квітня 2015 року о
11-00 за адресою: м. Чернівці, Театральна пл., буд. 5, каб. 15 відбудуть-
ся чергові загальні збори акціонерів Товариства. 

Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії та голови зборів, затвердження порядку

проведення загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Звіт директора ПАТ
"Престиж-Інтер" про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2014
р. 3. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік. 4. Звіт ревізійної комісії
Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2014
рік. 5. Про затвердження річного звіту Товариства. Про порядок погашен-
ня збитків. 6. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товарис-
тва. 7. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день прове-
дення зборів за місцем їх проведення з 10.00 до 10.50. Дата складання
переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах
акціонерів, - 24  квітня 2015 року.  Для участі у зборах акціонерам необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів, що
прибули для участі в річФних загальних зборах акціонерів, окрім докумен-
ту, що посвідчує особу, мають надати під час реєстрації довіреність про
передачу їм права на участь та голосування у зборах, видану акціонером
та оформлену і посвідчену в порядку, встановленому чинним законодавс-
твом України. З документами та іншими матеріалами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акці-
онери можуть ознайомитись особисто у Головного бухгалтера Федусяк
Л.Т. за місцезнаходженням ПАТ "Престиж-Інтер" у робочі дні з 09.00 до
11.00 та в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. До-
відки за телефоном:  0372-241107.

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

Приватне акціонерне товариство
"ПЕРЕРОБНИК", 30847189, д/н,
село Коломiйцеве, Криворiзький,
Днiпропетровська область, 53003,
Україна, (0564) 93-01-28

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

23.03.15

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

pererobnik.com

Найменування показника період
2013 2014

Усього активів 5 057 4838
Основні засоби 85 85
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 28 14
Сумарна дебіторська заборгованість 756 787
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 67
Нерозподілений прибуток -2452 -2485
Власний капітал 3954 3921
Статутний капітал 622 622
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1103 917
Чистий прибуток (збиток) -521 -33
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12432390 12432390
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 11

Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕНСЬКА ПЕ-
РЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА";

2. Код за ЄДРПОУ: 13992902;
3. Місцезнаходження: 33009, м.Рiвне, вул.Кн. Володимира, 112Г;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)63-56-15 (0362)63-56-15;
5. Електронна поштова адреса: rovnopmk@emitent.net.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.rivnepmk.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
23 березня 2015 року у складі посадових осіб ПрАТ "Рівненська пере-

сувна механізована колона" відбулися наступні зміни:
23.03.2015 року та на підставі поданої заяви було звільнено з посади:
- Члена наглядової ради  Кучерука Миколу Сергійовича, паспорт серія

СР № 829047 виданий 26.04.2001 р. Здолбунівським РВ УМВС України в
Рівненській обл., на посаді перебував протягом 4 років,  володiє 24,897%
статутного капiталу товариства. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi нале-
жать посадовiй особi становить 1580,25 грн. На місце посадової особи ні-
кого не обрано. Питання про обрання члена наглядової ради буде вине-
сено на найближчі загальні збори акціонерів.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №2 від 23.03.2015 р.) було
звільнено з посад:

- Голову правління  Ульянюка Семена Семеновича паспорт серія МЮ
№058131 виданий 13.09.2005 р. Рівненським МВ УМВС України в Рів-
ненській обл. на посаді перебував протягом 8 років,  володiє 0,496% ста-
тутного капiталу товариства. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать
посадовiй особiстановить 31,5 грн.;

- Заступника голови правління Петрука Василя Дмитровича, паспорт
серія СР №566619 виданий 06.08.1999 р. Здолбунівським РВ УМВС Укра-
їни в Рівненській обл., на посаді перебував протягом 8 років, акціями то-
вариства не володіє.

призначено на посаду:
- Директора Кучерука Миколу Сергійовича паспорт серія СР № 829047

виданий 26.04.2001 р. Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській
обл., володiє 24,897% статутного капiталу товариства. Розмi пакета акцiй
емiтента, якi належать посадовiй особi становить 1580,25 грн.

Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади члена
наглядової ради та начальника виробництва   на ПрАТ "Рiвненська пере-
сувна механiзована колона". До обов'язків директора посадова особа має
приступити з 24.03.2015 р. Посадова особа обрана на термін дії повнова-
жень даного органу управління товаритства..

Вiдповiдно до Статуту  ПрАТ "Рівненська пересувна механізована ко-
лона "  діяльнiстю товариства керує директор одноособово тому на поса-
ду голови правлiння та заступника голови правлiння нiкого не обрано. Всі
посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немають.

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

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

2. Найменування посади
Директор Кучерук Микола Сергiйович

24.03.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМБУД"
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 27

квітня 2015 року об 14-00 год.
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів ПАТ "Рембуд".
2. Звіт Правління.
3. Звіт Ревізійної комісії.
4. Звіт Наглядової ради.
5. Ухвалення рішення щодо схвалення значних правочинів.
6. Вибори Наглядової ради.
7. Вибори голови Правління.
8. Вибори Правління.
9. Прийняття рішення про порядок покриття збитків.
Місце проведення загальних зборів: 33024, м. Рівне, вул. Соборна, 404-

а,  кімната №1 (актова зала) адміністративного будинку ПАТ "Рембуд".
Реєстрація учасників зборів: 27 квітня 2015 року з 13-00 до 13-50 год.

за місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 21
квітня 2015 року. 

Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів - належ-
ним чином оформленні довіреності та паспорт. 

Відкриття зборів: 27 квітня 2015 року об 14-00 год. Ознайомлення з
матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства (кімната №2) щоденно з
9-00 до 10-00 год. 

Відповідальна особа - голова правління. 
Телефон для довідок (03622) 5-20-23, 5-21-82, 5-22-68. 

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

Правління ПАТ "Рембуд" 

Найменування показника
Період

Звітний
2014 рік

Попередній
2013 рік

Усього активів 5471 5525
Основні засоби 3595 3889
Довгострокові фінансові інвестиції 235 235
Запаси 698 468
Сумарна дебіторська заборгованість 572 376
Грошові кошти та їх еквіваленти - 3
Нерозподілений прибуток 1312 1535
Капітал у дооцінках 137 137
Статутний капітал 761 761
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 2163 2522
Чистий прибуток (збиток) -210 -50
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3044632 3044632
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 40 37

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів 
ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «УКраїНСьКа ГЕ-

НЕТичНа КОМПаНІЯ» (далі  – Товариство) повідомляє, що річні Загаль-
ні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2015 р. об 11.00 годині за адресою: 
житомирський р-н, с. Оліївка, провулок 3-й Щорса, будинок 1.

Реєстрація акціонерів – з 10.00 до 10.45 год.
Складання переліку акціонерів відбудеться 24 квітня 2015 року.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2014 рік та основні напрямки роботи в 2015 році.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 11642 11863
Основні засоби 6953 6188
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2786 2617
Сумарна дебіторська заборгованість 1073 1428
Грошові кошти та їх еквіваленти 202 318
Нерозподілений прибуток 1463 3042
Власний капітал 3408 4987

Статутний капітал 860 860
Довгострокові зобов'язання 4310 4371
Поточні зобов'язання 3924 2505
Чистий прибуток (збиток) (1579) 1037
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3441560 3441560
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 29

3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2014 рік.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2014 рік.
7. Затвердження плану розподілу прибутку на 2015 рік.
8. Про відкликання (обрання) членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про відкликання (обрання) членів виконавчого органу Товариства.
Для участі в зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у зборах (для представників юридичних та 

фізичних осіб).
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням това-
риства кожного робочого дня з 08.30 до 17.30 год. Відповідальний за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – керівник Товариства.

Телефони для довідок: (0412) 25-94-96, 26-06-83.
Правління ПраТ «УГК» 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №58, 26 березня 2015 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості.

1 Повне найменування  емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОІВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО";

2 Код за ЄДРПОУ: 02305896;
3. Місцезнаходження: 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, б.12;
4 Міжміський код, телефон та факс: (056) 745-15-41, 056 745-03-58;
5 Електронна поштова адреса: sk_dnipro@atrep.com.ua;
6 Адреса сторінки в мережі Інтернет  яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: insuring.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II.Текст повідомлення: 
2.1. На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Страхова компанія

"Дніпро" ( далі -Товариство), засідання якої відбулося 23 березня 2015 ро-
ку ( протокол № 7 від 23.03.2015 р.) прийнято рішення, а саме : 

Припинено повноваження члена Правління Товариства, першого зас-
тупника Голови Правління Товариства Кудлая Віктора Павловича (пас-
порт АЕ 802197 виданий Індустріальним РВ ДМУУМВС України в Дніпро-
петровській області 03 вересня 1997 р.)   Кудлай В.П. був обраний на цю
посаду 23.04.2011 р. ( протокол № 27). Часткою в статутному капіталі емі-
тента Товариства  не володіє.

2.2. На підставі рішення Наглядової Ради Товариства, засідання якої
відбулося 23 березня 2015 року ( протокол № 8 від 23.03.2015 р.) прий-
нято рішення, а саме:

Покласти виконання обов'язків першого заступника Голови Правління
Товариства на члена Правління Товариства Гриcенко Тетяну Степанівну
члена Правління Товариства (паспорт АО 193924, виданий Ленінським РВ
у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України у Дніпропетровській області 19
травня 2014 р.). Посадова особа  з 30 березня 2012 року ( Протокол № 29)
займає посаду члена Правління Товариства і з 01.06.2006 р. начальника
відділу страхування транспортних ризиків Товариства. Часткою в статут-
ному капіталі емітента Товариства  не володіє. Посадові особи непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Підставою для
прийняття рішення про зміну в персональному складі посадових осіб емі-
тента є звільнення Кудлая В.П. за угодою сторін згідно до п.1. ст. 36 Кодек-
су законів про працю України. Посада - члена Правління Товариства, яку
обіймав Кудлай В.П. є вакантною до проведення виборів  у 2016 році.

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

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

2.Найменування посади: Голова Правління Товариства  Пустовой
Сергій Миколайович 24.03.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"

код за ЄДРПОУ: 33718227; місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Ль-
ва Толстого, буд. 9А; міжміський код, телефон та факс: (044) 500-18-92,
(056) 373-95-94; електронна поштова адреса: se_perspektiva@fbp.com.ua;
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: fb_perspektiva.proemitent.info; вид особ-
ливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Відповідно до Протоколу засідання Біржової ради Публічного акці-

онерного товариства "Фондова біржа "Перспектива" (далі - Товариство)
б/н від 23.03.2015 р. у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства що-
до створення колегіального виконавчого органу - Дирекції, прийнято рі-
шення: обрати строком на три роки Дирекцію Товариства у складі 3-х чле-
нів, а саме: Директор Товариства Шишков Станіслав Євгенійович (пас-
порт АМ 378911 виданий 17.04.2001 р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС Ук-
раїни в Дніпропетровській області), протягом останніх 5 років обіймав по-
саду директора ПАТ "ФБ "Перспектива". Заступник директора з розвитку
Харченко Вячеслав Анатолійович (паспорт СН 010130 виданий
25.04.1995 р. Мінським РУГУ МВС України в м. Києві), протягом останніх
5 років обіймав посади: директора ТОВ "Сбондс-Україна", заступника ди-
ректора з розвитку ПАТ "ФБ "Перспектива". Заступник директора з адмі-
ністративної діяльності Крюкова Юлія Ярославівна (паспорт ЕА 699269
виданий 28.12.1999 р. Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській об-
ласті), протягом останніх 5 років обіймала посади: спеціаліста з продажу
ДП "Бліц", менеджера з продажу ДП "Акцепт" та ДП "Веста" ТОВ "Інкоме-
Україна", секретаря організаційного відділу Асоціації "Українські фондові
торговці".

Всі зазначені вище особи акціями (часткою у статутному капіталі) То-
вариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не мають.

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

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

Директор С.Є. Шишков 24.03.2015 р.

У відповідності до ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВІЖАЧОК"
(далі - Товариство), місцезнаходження: 72142, Запорізька обл., Приморс-
ький район, с. Інзівка, вул. Радянська, б. 172, повідомляє, що "29" квітня
2015 року об 14:00 за адресою: Запорізька обл., Приморський район,
с. Інзівка, вул. Радянська, б. 172-А, к. 5, відбудуться чергові загальні
збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів Товариства проводи-
тиметься з 13:30 год. до 13:45 год. за місцем проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів То-
вариства, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціоне-
рів Товариства - 23.04.2015 р. 

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно 
з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів
акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Звіт Генерального директора про результати фінансово-

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

4 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.
5 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результа-

тами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014
фінансовий рік.

6 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014
рік.

7 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік. 
8 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-

нятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття
такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості та-
ких правочинів.

9 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.
10 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття

Статуту Товариства в новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СвіжачОК" за 2014 рік

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезна-
ходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: Запорізька
обл., Приморський район, с. Інзівка, вул. Радянська, б.172, к.5, а в день
проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства - також у
місці їх проведення, за адресою: Запорізька обл., Приморський район, с.
Інзівка, вул. Радянська, б. 172-А, к. 5. Відповідальна особа Товариства за
порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами - Долговсь-
кий Андрій Володимирович.

До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-

ТВА "ЛЬВІВЕЛЕКТРОМАШ" 
(код ЄДРПОУ  13800245) Товариство повідомляє про проведення За-

гальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.04.2015 року о 10:00 годині
за адресою: 79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, буд.
355, актовий зал. Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах: 24 година  23.04.2015 р.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління Товариства про діяльність у  2013р.-2014 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013р.- 2014р.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності То-

вариства, балансу та звіту про фінансові результати за 2013р.- 2014р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку пок-

риття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2013р.-2014р.
Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних

зборів акціонерів  29.04.2015 року з 09:30 год. до 09:45 год.
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-

кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у  загальних
зборах, оформлену у відповідності до законодавства України. Ознайом-
лення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, здійснюється за місцезнаходженням Товариства:
79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, буд.355, в робочі дні у
Голови правління (тел.(032)2 6-26-372) з 14.00 до 15.00 год., за заявою
поданою на ім'я Голови правління не пізніше ніж за два робочі дні до да-
ти ознайомлення.

Правління ПАТ "Львівелектромаш"

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 116158 118295
Основні засоби 54027 55048
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1023 1154
Сумарна дебіторська заборгованість 2782 1875
Грошові кошти та їх еквіваленти 1854 17071
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 51835 54032
Статутний капітал 56260 56260
Довгострокові зобов'язання 59186 60168
Поточні зобов'язання 5137 4077
Чистий прибуток (збиток) 18369 16507
Середньорічна кількість акцій (шт.) 56260000 56260000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 48 48

Основні показники фінансово –
господарської діяльності

підприємства у 2013- 2014р. (тис.
грн.)

Період
2013р.  Період 2014

Найменування показника Попередній Звітній Попередній
Усього активів 7438 6394 6969
Основні засоби 6284 5507 6001
Довгострокові фінансові інвестиції 184 184 184
Запаси 97 512 659
Сумарна дебіторська заборгованість 153 181 96
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 10 29
Нерозподілений прибуток (збиток) -1 - -
Власний капітал 6902 4586 5109
Статутний капітал 1234 1234 1234
Довгострокові зобов’язання - - -
Поточні зобов’язання 536 574 626
Чистий прибуток (збиток) 4 -523 -510
Середньорічна кількість акцій( штук) 4935400 4935400 4935400
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (штук) - - -

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

Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб) 102 97 100

Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «Карлівський машинобудівний завод», 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14311169, повідомляє Вас, що 28 квітня 
2015 року о 12 год. 00 хв. відбудуться чергові загальні збори акціонерів 
Товариства (далі за текстом – Збори) за адресою: 39500, Україна, Полтав-
ська обл., м. Карлівка, вул. Пархоменка, 2, актовий зал. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – на 24:00 годину 22 квітня 2015 року.

Порядок денний:
1) Обрання лічильної комісії.
2) Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів.
3) Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду Звіту генерального директора Товариства про результа-
ти фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

4) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

5) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

6) Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7) Затвердження порядку розподілу прибутку, порядку покриття збитків, 

прийняття рішення щодо дивідендів за результатами діяльності Товари-
ства за 2014 рік.

8) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством з 28.04.2015 по 28.04.2016 (включно), із зазначенням характе-
ру правочинів та їх граничної вартості.

9) Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, вчинених 
Товариством протягом періоду з 27 квітня 2014 року по 27 квітня 2015 року 
(включно).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис. грн.

Період 
Попередній 

2013 рік
Звітний
2014 рік

Усього активів 80 679 111 516

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «КарЛІВСьКий МаШиНОБУДІВНий ЗаВОД»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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Основні засоби 33 898 32 321
Довгострокові фінансові інвестиції 20 20
Запаси 30 926 47 451
Сумарна дебіторська заборгованість 9 602 20 591
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 987 2 355
нерозподілений прибуток 29 131 20 832
 збиток -
Власний капітал 41 885 33 578
Статутний капітал 1 760 1 760
Довгострокові зобов’язання 14 521 12 277
Поточні зобов’язання 24 273 65 661
Чистий прибуток (збиток) 2 916 -8 306
Середньорічна кількість акцій (шт) 7 039 082 7 039 082
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)

547 589

Примітка: Звітність ще не є затвердженою річними загальними зборами 
акціонерів та може бути уточнена після такого затвердження.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводи-
тись 28 квітня 2015 року за місцем проведення зборів з 11 год. 00 хв. до 
11  год. 55 хв. Акціонерам при собі мати паспорт, представникам акціоне-
рів  – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповід-
но до вимог законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитися у робочі дні, у робочий час з 
8-00  год. до 17-00 год., за адресою: 39500, Україна, Полтавська обл., м. 
Карлівка, вул. Пархоменка, 2, юридичний відділ, а в день проведення збо-
рів  – в місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами –генеральний директор Товариства Красюк Руслан Володи-
мирович. Довідки за телефоном: (05346) 2-22-79. Для ознайомлення з до-
кументами акціонерам при собі мати паспорт, представникам акціонерів – 
паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства.

Генеральний директор ПаТ «КМЗ»  р.В. Красюк

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗІРАСТ-ДНІПРО"

Ідентифікаційний код 34513083, місцезнаходження (юридична адреса)
якого 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова 12-А, кв. 24, далі Това-
риство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 29 квітня 2015 року о 10-00 год. За адресою 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Плеханова 12-А, кв 24, кабінет директора.

Реєстрація  учасників загальних зборів буде здійснюватись з 9-15 го-
дини до 19-45, в день за місцем проведення зборів. Для реєстрації акці-
онерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує осо-
бу (паспорт), представникам акціонерів - належним чином оформлену до-
віреність та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах буде складено станом на 24 годину 23 квітня 2015 р.

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись
з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою:
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова 12-А, кв. 24, кабінет директо-
ра, після надання письмового запиту до Виконавчого органу Товариства.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - гене-
ральний директор Товариства Сімонов В.І. Довідки за телефоном (067)
630-70-01.

Порядок денний (перелік питань що виносяться на голосування):
1) Обрання членів лічильної комісії. 
2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт наглядової ради за 2014рік. Прийняття рішення за наслідками

його розгляду.
4) Звіт виконавчого органу про результати фінансово - господарської

діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

5) Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6) Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7) Визначення порядку розгляду  прибутку (покриття збитків) Товарис-

тва за підсумками роботи у 2014 році.
Основні показники фінансово - господарської діяльності 

Товариства (тис. грн.)

Генеральний директор ПрАТ «Зіраст-Дніпро» Сімонов В.І.

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЗОЛОТИЙ КОЛОС"

(місце знаходження: 49038, Україна, м. Дніпропетровськ, 
пр. К. Маркса, 106. КОД ЄДРПОУ 00381462) 

(далі - Товариство) повідомляє акціонерів Товариства про проведення
річних загальних зборів акціонерів (далі Збори), які відбудуться 29 квітня
2015 року в 11-00 год. за адресою: 49038, Україна, м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 106, другий поверх приміщення прохідної. Реєстрація
учасників. Зборів Товариства буде здійснюватись з 10-00 год. до  10-45
год., в день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у  річних загальних  зборах  Товарис-
тва  -  24 квітня 2015 року. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
(Перелік питань, що виносяться на голосування)

1.  Обрання лічильної комісії Зборів. 
2.  Обрання Голови і Секретаря зборів.
3.  Затвердження порядку голосування на Зборах та регламенту Зборів..
4.  Розгляд річного звіту та балансу директора Товариства за 2014рік,

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і балансу директора.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства та прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту Наглядової Ради ПрАТ "Золотий колос" за 2014
рік.

6. Розгляд звіту та висновку  Ревізора Товариства та прийняття рішен-
ня за наслідками  розгляду та висновку  ревізора ПрАТ "Золотий колос"
за 2014 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ
"Золотий колос" за 2014 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ "Золотий колос" за
2014 рік.

9. Прийняття рішення про вчинення правочинів у ході поточної госпо-
дарської  діяльності в 2015 році.

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). Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки Зборів
ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного за адресою: 49038, Україна, м. Дніпро-
петровськ, пр. К.Маркса, 106, у робочі дні з 10.00год. до 12.00год. Для оз-
найомлення з документами необхідно пред"явити документ, що посвідчує
особу.  За 20 днів до дати проведення Зборів акціонери Товариства ма-
ють право в письмовій формі надати пропозиції щодо питань включенних
до порядку денного Зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлен-
ня акціонерів із документами - головний бухгалтер Румянцева  Валенти-
на Миколаївна.

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

Також звертаємо Вашу увагу на те, що:
Згідно вимог пункту 10 Прикінцевих Положень Закону України "Про де-

позитарну систему України" власник цінних паперів зобов'язаний зверну-
тися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею дого-
вір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені. У ра-
зі, якщо власник цінних паперів не укладає договір з обраною емітентом
депозитарною установою або з іншою депозитарною установою, цінні па-
пери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при го-
лосуванні на загальних зборах акціонерів. Реквізити депозитарної устано-
ви, обраної Приватним   Акціонерним   Товариством  " Золотий колос": То-
вариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Оберіг",
місцезнаходження - м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, буд. 10, контактний
телефон - (0562) 34-07-53.     

Директор Горностаєва Н.О.

Найменування показника Період (тис. грн.)
2014 рік 2013 рік

Усього активів 382,3 289,7
Основні засоби 5,9 5,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 52,7 37,2
Сумарна дебіторська заборгованість 281,6 210,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 42,1 35,9
Нерозподілений прибуток (збиток) -199,3 -295,7
Власний капітал 326,7 214,6
Статутний капітал 505 505
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 55,6 75,1
Чистий прибуток (збиток) 131,3 12,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
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 1

Найменування показника Період (тис. грн.)
2014 рік 2013 рік

Усього активів 3231 3053
Основні засоби 49 51
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 149 149
Сумарна дебіторська заборгованість 3065 3065
Грошові кошти та їх еквіваленти - 1
Нерозподілений прибуток (збиток) -9648 -9483
Власний капітал -8411 -9028
Статутний капітал 364 364
Довгострокові зобов’язання 3026 3026
Поточні зобов’язання 9124 9148
Чистий прибуток (збиток) -165 -14
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1454120 1454120
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 15

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ

ЦЕНТР "КОНТАКТ"
В повідомленні про проведення загальних зборів ПрАТ "ДІТЦ "Кон-

такт", опублікованому в Бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 55 від
23.03.2015 року код ЄДРПОУ 19090323 вважати недійсним. Вірний код
ЄДРПОУ 13428292. Далі без змін.

Директор ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" В.В. Черниш

Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕНСЬКА ПЕ-
РЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА";

2. Код за ЄДРПОУ: 13992902;
3. Місцезнаходження: 33009, м.Рiвне, вул.Кн. Володимира, 112Г;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)63-56-15 (0362)63-56-15;
5. Електронна поштова адреса: rovnopmk@emitent.net.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.rivnepmk.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
23 березня 2015 року у складі посадових осіб ПрАТ "Рівненська пере-

сувна механізована колона" відбулися наступні зміни:
23.03.2015 року та на підставі поданої заяви було звільнено з посади:
- Члена наглядової ради  Кучерука Миколу Сергійовича, паспорт серія

СР № 829047 виданий 26.04.2001 р. Здолбунівським РВ УМВС України в
Рівненській обл., на посаді перебував протягом 4 років,  володiє 24,897%
статутного капiталу товариства. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi нале-
жать посадовiй особi становить 1580,25 грн. На місце посадової особи ні-
кого не обрано. Питання про обрання члена наглядової ради буде вине-
сено на найближчі загальні збори акціонерів.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №2 від 23.03.2015 р.) було
звільнено з посад:

- Голову правління  Ульянюка Семена Семеновича паспорт серія МЮ
№058131 виданий 13.09.2005 р. Рівненським МВ УМВС України в Рів-
ненській обл. на посаді перебував протягом 8 років,  володiє 0,496% ста-
тутного капiталу товариства. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать
посадовiй особiстановить 31,5 грн.;

- Заступника голови правління Петрука Василя Дмитровича, паспорт
серія СР №566619 виданий 06.08.1999 р. Здолбунівським РВ УМВС Укра-
їни в Рівненській обл., на посаді перебував протягом 8 років, акціями то-
вариства не володіє.

призначено на посаду:
- Директора Кучерука Миколу Сергійовича паспорт серія СР № 829047

виданий 26.04.2001 р. Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській
обл., володiє 24,897% статутного капiталу товариства. Розмi пакета акцiй
емiтента, якi належать посадовiй особi становить 1580,25 грн.

Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади члена
наглядової ради та начальника виробництва   на ПрАТ "Рiвненська пере-
сувна механiзована колона". До обов'язків директора посадова особа має
приступити з 24.03.2015 р. Посадова особа обрана на термін дії повнова-
жень даного органу управління товаритства..

Вiдповiдно до Статуту  ПрАТ "Рівненська пересувна механізована ко-
лона "  діяльнiстю товариства керує директор одноособово тому на поса-
ду голови правлiння та заступника голови правлiння нiкого не обрано. Всі
посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немають.

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

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

2. Найменування посади
Директор Кучерук Микола Сергiйович

24.03.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМБУД"
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 27

квітня 2015 року об 14-00 год.
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів ПАТ "Рембуд".
2. Звіт Правління.
3. Звіт Ревізійної комісії.
4. Звіт Наглядової ради.
5. Ухвалення рішення щодо схвалення значних правочинів.
6. Вибори Наглядової ради.
7. Вибори голови Правління.
8. Вибори Правління.
9. Прийняття рішення про порядок покриття збитків.
Місце проведення загальних зборів: 33024, м. Рівне, вул. Соборна, 404-

а,  кімната №1 (актова зала) адміністративного будинку ПАТ "Рембуд".
Реєстрація учасників зборів: 27 квітня 2015 року з 13-00 до 13-50 год.

за місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 21
квітня 2015 року. 

Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів - належ-
ним чином оформленні довіреності та паспорт. 

Відкриття зборів: 27 квітня 2015 року об 14-00 год. Ознайомлення з
матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства (кімната №2) щоденно з
9-00 до 10-00 год. 

Відповідальна особа - голова правління. 
Телефон для довідок (03622) 5-20-23, 5-21-82, 5-22-68. 

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

Правління ПАТ "Рембуд" 

Найменування показника
Період

Звітний
2014 рік

Попередній
2013 рік

Усього активів 5471 5525
Основні засоби 3595 3889
Довгострокові фінансові інвестиції 235 235
Запаси 698 468
Сумарна дебіторська заборгованість 572 376
Грошові кошти та їх еквіваленти - 3
Нерозподілений прибуток 1312 1535
Капітал у дооцінках 137 137
Статутний капітал 761 761
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 2163 2522
Чистий прибуток (збиток) -210 -50
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3044632 3044632
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 40 37



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №58, 26 березня 2015 р. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІчНОГО аКцІОНЕрНОГО 
ТОВариСТВа «УКраВТОрЕСУрС»

Публічне акціонерне товариство «Укравторесурс» (Код за ЄДРПОУ 
00426526), що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Короленків-
ська, 4 (далі — Товариство) повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2015 року об 
11 годині 00 хв., за адресою: м. Київ, вул.Короленківська, 4, 2-й по-
верх, оф. 11.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збо-
ри, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація 
буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати 
документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів — документ, 
що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтвер-
джує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.

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

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 

участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

4. Звіт аудитора Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту і висновку 
аудитора за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
аудитора.

5. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, в тому числі — 
звіту про фінансові результати та балансу.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених законом.

8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рік.
9. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товари-

ства.
10. Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.
11. Обрання Голови та членів наглядової ради Товариства. 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та 
членами наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або про 
попереднє схвалення значних правочинів.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 
м. Київ, вул. Короленківська, 4, 2й поверх, оф.11.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — головний бухгалтер Кам’янська Наталія Миколаївна.

Довідки за телефоном 044 287-05-16 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2014 р.(тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  86 737 50 105
Основні засоби  91 58
Довгострокові фінансові інвестиції - 7 366
Запаси 2 4
Сумарна дебіторська заборгованість  755 731
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 4
Нерозподілений прибуток 73 877 30 560
Власний капітал 85 750 42 433
Статутний капітал 11 518 11 518
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 926 1 245
Чистий прибуток (збиток) 43 317 641
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 215 015 2 215 015
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

Шановні акціонери 

ПаТ «ПОЛОНСьКий ГІрНичий 
КОМБІНаТ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛОНСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ 
КОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ: 05471879, місцезнаходження: 30500, Хмель-
ницька обл. м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, буд. 190 б) повідо-
мляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся 28 квітня 2015 року о 12.00 годині за адресою: Хмельницька обл.. 
м. Полонне, вул.. академіка Герасимчука, буд. 190 б, зал засідань. 

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься в день проведення 
зборів з 10год. 00хв. до 11год. 30хв. за вище зазначеною адресою. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загаль-
них зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину 25 березня 
2015 р.

Для реєстрації учасникам позачергових Загальних зборів акціонерів 
необхідно мати паспорт. Уповноваженим особам акціонерів необхідно 
мати паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України дові-
реність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «Полонський гірничий комбінат».

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів ак-

ціонерів ПАТ «Полонський гірничий комбінат» та затвердження процедурних 
питань і регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. 

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Полонський гірничий комбінат» за 2014 рік. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи Товариства 
у 2014 році. 

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

роботи у 2014 році. 
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. 
8. Про внесення змін до Положення про Правління ПАТ «Полонський 

гірничий комбінат». 
9. Затвердження договорів укладених в ході поточної виробничо-

господарської діяльності Товариства за звітний період.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством до 28 квітня 2016 року.
11. Затвердження основних напрямків діяльності на 2015 рік.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полонський гір-
ничий комбінат» акціонери можуть ознайомитися до дня проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою: Хмельницька обл. м. Полонне,  
вул. Академіка Герасимчука, буд. 190 б, у робочі дні тижня з 10.00 до 
14.00 години. Документи надаються акціонеру на підставі його письмового 
запиту, отриманого оргкомітетом загальних зборів акціонерів Товариства 
не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. В день проведення 
Загальних зборів акціонерів документи надаються акціонеру для озна-
йомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — голова Правління Мазур Микола Максимович. Телефон для дові-
док — (03843) 3-22-56; 3-20-21.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного за-
гальних зборів, подаються в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПаТ «ПГК» 

(тис. грн.)
Найменування показника, (тис. грн.) 2014р. 2013р.

Усього активів 52545 53018
Основні засоби 44288 44278
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2730 2263
Сумарна дебіторська заборгованість 16501 16226
Грошові кошти та їх еквіваленти 521 52
Власний капітал - -
В тому числі:
Статутний капітал 2032 2032
Нерозподілений прибуток - -
Чистий прибуток (збиток) -10745 -10771
Довгострокові зобов’язання 33579 33624
Поточні зобов’язання 39385 29068
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8129240 8129240
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 143 205

ПаТ «Полонський гірничий комбінат».
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ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«МаКарОННа фаБриКа»

(Місцезнаходження Товариства: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142)
Повідомляє про доповнення до порядку денного річних загаль-

них зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2015 року за адресою: 
місто Київ, «Президент Готель», вул. Госпітальна, 12, 1-й поверх, 
Конференц - центр,  секція - В.

Початок зборів о 14 год. 00 хв. 
Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах відбудеть-

ся в день та за місцем їх проведення з 11 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

річних загальних зборах акціонерів — 08 квітня 2015 року.
Доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів 

ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» (перелік питань, що додатково ви-
носяться на голосування):

18. Про відкликання Ревізійної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБ-
РИКА».

19. Про обрання Ревізійної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
20. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-

нятись ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» протягом року до наступних 
річних загальних зборів акціонерів Товариства.

21. Про надання повноважень Голові Правління-Президенту 
ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» на вчинення дій, пов’язаних з вчинен-
ням значних правочинів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».

22. Про відчуження належного ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» не-
рухомого майна та основних засобів.

Вищезазначене доповнення до порядку денного річних загальних 
зборів акціонерів внесено на підставі рішення Наглядової ради Това-
риства (протокол №32 від 23 березня 2015 р.).

Додатково звертаємо увагу акціонерів, що в повідомленні про скли-
кання річних загальних зборів було допущено технічну помилку, тому 
нижче додатково наводяться правильні показники фінансово-
господарської діяльності Товариства за звітний період (2014 р.) та по-
передній період (2013 р.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПаТ «МаКарОННа фаБриКа» (тис.грн.):

Найменування показника Період
Звітний 
(2014 р.)

Попередній 
(2013 р.)

Усього активів 92214 55839
Основні засоби 8768 10731
Довгострокові фінансові інвестиції 290 3290
Запаси 10862 27554
Сумарна дебіторська заборгованість 65694 11241
Грошові кошти та їх еквіваленти 643 76
Нерозподілений прибуток 18564 22108
Власний капітал 18643 22187
Статутний капітал 63 63
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 73571 33652
Чистий прибуток (збиток) -3544 -294
Середньорічна кількість акцій, (шт.) 60133 60133
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, (шт.)

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

193 202

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з по-
рядком денним річних загальних зборів, а також з інших питань, які 
пов’язані з проведенням річних загальних зборів акціонерів, особисто 
(при наявності паспорту або іншого документу, що посвідчує особу) 
або через свого представника (при наявності належним чином 
оформленої довіреності та паспорту чи іншого документу, що по-
свідчує особу) у робочі дні з 10 до 15 годин у кабінеті начальника від-
ділу кадрів Товариства Маковеєвої М.П. (перший поверх адміністра-
тивного корпусу ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», м. Київ 
вул. Фрунзе, 142, номер кабінету — 1). Особа — відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами — Маковеєва Марія 
Петрівна. Телефон для довідок (044) 468-02-35. Для участі у річних 
загальних зборів акціонерів Товариства акціонери повинні при собі 
мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представники 
акціонерів — належним чином оформлену довіреність та паспорт чи 
інший документ, що посвідчує особу.

Правління ПаТ «МаКарОННа фаБриКа»

Шановний акціонер!

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«УКраїНСьКа ГІрНичО-МЕТаЛУрГІйНа 

КОМПаНІЯ — МиКОЛаїВ» 
(надалі — Товариство)

повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів 
акціонерів (надалі — Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представ-
ників акціонерів) для участі в Зборах: 27 квітня 2015 року з 14.00 до 
14.45.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2015 року о 
15.00 годині.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 54037, 
м. Миколаїв, вул. Вокзальна, 5, актова зала.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 54037, м. Миколаїв, 
вул. Вокзальна, 5.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 

перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Зборів 21 квітня 2015 року.

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

1. Про обрання членів лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора То-

вариства за 2014 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

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

риства за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 
2014 рік.

6. Про затвердження річного, у т.ч. фінансового, звіту Товариства за 
2014 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2015 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: 
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства: Україна, 54037, м. Миколаїв, вул. Вокзальна, 5, актова зала, кож-
ного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів  — 
також у місці їх проведення. 

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
Директор Товариства.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 39 720,4 39 853,4
Основні засоби 3 449,9 3 674,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 143,3 140,4
Сумарна дебіторська заборгованість 35 527,2 35 335,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 9,2 125,4
Нерозподілений прибуток 85,7 596,9
Власний капітал 17 674,5 17 588,8
Статутний капітал 308,1 308,1
Довгострокові зобов’язання 1 342,0 1 342,0
Поточні зобов’язання 20 701,2 20 919,9
Чистий прибуток (збиток) 85,7 925,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 232 400 1 232 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 7

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
- документ, який ідентифікує особу як акціонера Товариства чи його 

представника; 
- довіреність на право участі та голосування у Зборах (для представни-

ків юридичних та фізичних осіб).
Телефони для довідок : (512) 60-16-35.
Директор  Пузанов а.В.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
51909, Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця, 1.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ» (надалі 

ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» або Товариство) повідомляє Вас, що 29 квітня 
2015 року о 11.30 годині за адресою: 51909, Україна, м. Дніпродзер-
жинськ, вул. Щербицького, 67, Палац культури «Хімік», відбудуться за-
гальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 29 квітня 2015 року з 10.00 год. до 11.15 год. за адресою: 
51909, Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 67, Палац культу-
ри «Хімік».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00 год. 23 квітня 2015 року.

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера — також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28 квітня 2015 
року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня 
перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 51909, Україна, м. Дніпро-
дзержинськ, вул. С.Х. Горобця, 1, ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», каб. № 307-А. Від-
повідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Пойда Сергій 
Валерійович — начальник бюро корпоративного права та державного май-
на ПАТ «ДНІПРОАЗОТ». 

29 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 
3. Розгляд звіту Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати 

фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про резуль-
тати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 

6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2014 
рік.

7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення 
про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

8. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 
2015 рік.

9. Про припинення діяльності дочірнього підприємства Товариства — 
ТОВ «ОРІНЕЯ» шляхом ліквідації. Про делегування повноважень із лікві-
дації ТОВ «ОРІНЕЯ» відповідному органу Товариства.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста-
туту в новій редакції.

11. Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяль-
ність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відо-
кремленого структурного підрозділу (філії) Товариства.

12. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних 
правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких 
значних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПаТ «ДНІПрОаЗОТ» (тис. грн.)

Найменування показника період
2014 рік 2013 рік

Усього активів 4 348 843 2 150 135
Основні засоби 714 045 623 323
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 230 905 168 059
Сумарна дебіторська заборгованість 3 038 461 1 214 698
Грошові кошти та їх еквіваленти 187 478 30 291
Нерозподілений прибуток 386 411 369 261
Власний капітал 800 870 784 162
Статутний капітал 351 584 351 584
Довгострокові зобов’язання 147 678 141 517
Поточні зобов’язання 3 400 295 493 879
Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії

17150 1311

Середньорічна кількість акцій (шт.) 35 158 375 000 35 155 422 186
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- 7 904 673

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- 237

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

4177 4160

Примітка:
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу 

VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитар-
ну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, 
зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи 
та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій ра-
хунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня на-
брання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» 
(дата набрання чинності законом — 12.10.2013 р.) не уклав з обраною 
емітентом депозитарною установою договору про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належ-
них йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий 
в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають 
право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні 
кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму 
та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною 
установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою 
протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів 
з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цін-
них паперах.

Телефон для довідок: (05692) 78725, 71423; факс: (05692) 70740.
Правління ПаТ «ДНІПрОаЗОТ»

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ДНІПрОаЗОТ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ — БАНК»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ — БАНК» (надалі 

ПАТ «А-БАНК», або Товариство, або Банк) повідомляє Вас, що 28 квітня 
2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ,  
пл. Шевченка, буд. 4-а, приміщення ПраТ «ГОТЕЛь «жОВТНЕВий», 
конференц-зал «Б», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 28 квітня 2015 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: Укра-
їна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, буд. 4-А, приміщення ПрАТ «ГОТЕЛЬ 
«ЖОВТНЕВИЙ», конференц-зал «Б».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22 квітня 2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти ін-
тереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чин-
ного законодавства. 

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «аКцЕНТ - БаНК»
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В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера — також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається 
від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 27 квітня 2015 року 
(включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня пере-
рва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. 
Батумська, буд. 11, каб. 407, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АК-
ЦЕНТ — БАНК». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів осо-
ба — помічник Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АКЦЕНТ — БАНК» — пані Кучугура Світлана Петрівна.

28 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління ПАТ «А-БАНК» про результати фінансово-

господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «А-БАНК» про підсумки діяльності 
в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «А-БАНК» про результа-
ти перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. 

7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит 
річної фінансової звітності ПАТ «А-БАНК» за 2014 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «А-БАНК» за 2014 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ «А-БАНК» за під-

сумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та 

затвердження розміру дивідендів ПАТ «А-БАНК».
10. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «А-БАНК» на 2015 рік.
11. Внесення змін до Статуту ПАТ «А-БАНК» шляхом викладення Стату-

ту в новій редакції.
12. Про внесення змін до Положень ПАТ «А-БАНК», що регламентують 

діяльність органів управління та контролю Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради ПАТ «А-БАНК».
14. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «А-БАНК».
15. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «А-БАНК».
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради 
ПАТ «А-БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради.

17. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «А-БАНК» з числа обраних 
членів Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПаТ «а-БаНК» (тис. грн.) 

Найменування показника 2013 рік 2014 рік
Усього активів 2 147 393 2 183 091
Основні засоби 37 155 24 038
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 13 -
Сумарна дебіторська заборгованість 7 667 38 551
Грошові кошти та їх еквіваленти 891 438 1 179 334
Нерозподілений прибуток 10 908 10 617
Власний капітал 198 370 208 988
Статутний капітал 125 601 125 601
Довгострокові зобов’язання 1 647 991 1 736 257
Поточні зобов’язання 301 032 237 846
Чистий прибуток (збиток) 10 908 10 617
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25 112 000 25 112 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 430 1 915
Телефон для довідок: (056) 789-61-52.

ПаТ «а-БаНК»

Повідомлення про спростування інформації
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товари-
ство «Ідея Банк»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне 
товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 19390819
1.4. Місцезнаходження емітента вул. Валова, буд.11, м. Львів, 

79008, Україна 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (032) 235 09 38, 

факс: (032) 297 06 95
1.6. Електронна поштова адреса емітента info@ideabank.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації www.ideabank.ua 
1.8. Вид інформації: спростування недостовірної інформації 

2. Текст повідомлення 
24.03.2015 року у «Відомостях Національної комісії з цінних папе-

рів та фондового ринку» №56 емітентом було розміщено «Повідо-
млення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Ідея Банк», проте дане повідомлення не 
відповідає дійсності. Вказана вище недостовірна інформація розміще-
на помилково — з технічних причин.

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 
3.2. Голова Правління ______________ М. В. Власенко

 М. П. 25.03.2015 р.

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ІДЕЯ БаНК»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації  

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО ВирОБНичО-ТОрГОВЕЛьНа фІрМа 
«МТН-ПОЛТаВа»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:25158009
3. Місцезнаходження емітента: 03035, м. Київ, вул. Петрозаводська, 2 а, 

к. 414
4. Міжміський код та телефон: (044)270-52-44
5. Електронна поштова адреса емітента: mtn2008@rambler.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: mtn.pat.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента. 

ІІ.Текст повідомлення:
Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ ВТФ «МТН-

ПОЛТАВА», що вiдбулися 24.03.2015 р. (протокол № 57 вiд 24 березня 
2015 р.) відбулися зміни в складі посадових осіб:

1) Достроково припинено повноваження Ревізора ПрАТ ВТФ «МТН-
ПОЛТАВА» у зв’язку з виходом на пенсію Ясинської Ірини Анатоліївни (згоди на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надавала), часткою в статутно-
му капiталi товариства не володiє. На данній посадi перебував з 28.04.2014 р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

2) Обрано строком до 28.04.2017 року (на строк обрання ревізора по-
вноваження якого достроково припинено) Ревізором ПрАТ ВТФ «МТН-
ПОЛТАВА» ТОВ «Український інвестиційний холдінг» (код ЄДРПОУ — 
36336201). Володіє часткою у статутному капіталі Товариства 96,3227 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Голова правління  Ясинський юрий Володимирович 

24.03.2015 р.
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річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

І. Основні відомості про емітента.
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВари-

СТВО «ШЛЯХОВО-БУДIВЕЛьНЕ УПраВЛІННЯ №41».
Код за ЄДРПОУ емітента: 05416886.
Місцезнаходження емітента: 08132, Київська область, Києво-

Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 31.
Міжміський код та телефон емітента: (044)5257092.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії : 25.03.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію : http://dsy41.pat.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-

ра — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «РЕГІСТР», код за ЄДРПОУ — 
21647622.

5. Інформація про загальні збори.
Чергові загальні збори акціонерів були проведені 30.04.2014 р. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових річних За-

гальних зборів:
- обрання лічильної комісії, секретаріату та затвердження їх складу;
- затвердження регламенту роботи зборів;
- затвердження форми голосування на зборах.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово — господарської діяльності 

Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління.

3. Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний 2013 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного 
звіту та балансу Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, порядку і 

строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2013 році.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: 
Позачергові загальні збори ніякими особами не ініціювалися, не склика-

лися і не проводилися.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Прийнято рішення про обрання лічильної комісії, секретаріату та за-

твердження їх складу; затвердження регламенту роботи зборів; затвер-
дження форми голосування на зборах.

2. Затверджений звіт Правління про підсумки фінансово — господар-
ської діяльності Товариства за 2013 рік, про основні напрямки діяльності 
Товариства в 2014 році.

3. Затверджений звіт Наглядової ради про роботу за звітний 2013 рік.
4. Затверджений звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками пере-

вірки річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

5. Затверджені річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.
6. Прийнято рішення про те, що, у зв’язку зі збитками по результатах 

діяльності за 2013 рік у розмірі 932 000 грн., не розглядати порядок розпо-
ділу прибутку за звітний 2013 рік та термін і порядок виплати дивідендів за 
2013 рік, а також не розглядати на даних зборах визначення порядку по-
криття збитків за 2013 рік в зв’язку з напрацюванням планів щодо одержан-
ня прибутку по результатах роботи в 2014 році.

Причини, чому загальні збори не відбулися: 
Загальні збори відбулися.
6. Інформація про дивіденди.
На загальних зборах акціонерів від 30.04.2013 р. було прийняте рішен-

ня про наступне: 
У зв’язку зі збитками по результатах діяльності за 2013 рік у розмірі 

932  000 грн., не розглядати порядок розподілу прибутку за звітний 2013 рік 
та термін і порядок виплати дивідендів за 2013 рік. Рішення про нарахуван-
ня та виплату дивідендів за результатами звітного 2014 р. на даний час не 
приймалося, тому, що проведення загальних зборів акціонерів запланова-
но на 30.04.2015р.

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній 

Усього активів 56158 63390
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1329 1864
Довгострокові фінансові інвестиції 520 520
Запаси 20272 5862
Сумарна дебіторська заборгованість 29390 53125
Грошові кошти та їх еквіваленти 228 617
Власний капітал 13985 13914
Статутний капітал 3544 3544
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10441 10370
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 42173 49476
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,14 (1,88)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0,14 (1,88)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 495621 495621
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Лучковський Олександр Вікторович. 
25.03.2015 р.

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ШЛЯХОВО-БУДIВЕЛьНЕ УПраВЛІННЯ №41»

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОТОР СIЧ» 

2. Код за ЄДРПОУ 14307794
3. Місцезнаходження 69068 м. Запоріжжя проспект Моторобудівни-

ків, буд.15
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 720-42-11 (016) 720-50-00
5. Електронна поштова адреса ocb@motorsich.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://motorsich.com/rus/
investors/othetnost/osobaya_inf/2015

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-
лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього 
Положення — Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення 
Публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» (надалі Товари-

ство) повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних па-

перів, складеного депозитарієм Публічним акціонерним товариством 
«Національний депозитарій України» на облікову дату 20.03.2015 р. та 
отриманого Товариством від депозитарію 24.03.2015 р., Товариству 
стала відома інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 
і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

Власник акцій — фізична особа, що володів пакетом акцій в розмірі 
316 932 шт. (15,25% голосуючих акцій) збільшив за рахунок придбання 
свій пакет акцій, в результаті чого, пакет акцій складає 317 115 шт. 
(15,26 % голосуючих акцій).

Оскільки, у реєстрі власників іменних цінних паперів не зазначено 
дата зміни, то у Повідомленні у полі «дата зміни» поставлено дату, на 
яку складено реєстр.

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

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

В.о. голови ради директорів Войтенко С.А.
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника) 
М. П. 25.03.2015 р.

(дата) 

аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО «МОТОр СIч»
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ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«МаКІїВСьКий МЕТаЛУрГІйНий ЗаВОД» (далі — Товариство) 

(ідентифікаційний код 33185989; місцезнаходження: вул. Металургій-
на, б. 47, м. Макіївка, Донецька обл., Україна, 86105) повідомляє про про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів.

Датата час проведення річних Загальних зборів: «28» квітня 2015 року 
о 12.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 50053, Дніпропетров-
ська обл., місто Кривий ріг, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац 
культури цГЗК ДП «Овація» ПаТ «цГЗК», малий зал.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «28» квітня 
2015 року о 11.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «28» квіт-
ня 2015 року о 11.45 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 50053, Дніпропе-
тровська обл., місто Кривий ріг, вулиця Мусоргського, будинок 19, 
Палац культури ДП «Овація» ПаТ «цГЗК», фойє другого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів — «22» квітня 2015 року станом на 24-00 го-
дину.

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

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

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

вариства у 2014 році. 
Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.6. 
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-7. 

риством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціоне-
рів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.8. 
Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.9. 

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

Найменування показника Період
2013 2014

Усього активів 3 784 122 3 353 356
Основні засоби 2 701 579 2 425 440
Довгострокові фінансові інвестиції -/- -/-
Запаси 43 607 4 343
Сумарна дебіторська заборгованість 1 030 300 917 075
Грошові кошти та їх еквіваленти 948 126
Нерозподілений прибуток (1 778 962) (1 633 336)
Власний капітал 816 548 764 478

Статутний капітал 684 143 684 143
Довгострокові зобов’язання 440 912 426 552
Поточні зобов’язання 2 525 684 2 162 326
Чистий прибуток (збиток) (192 741) (52 037)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 684 142 820 684 142 820
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

-/- -/-

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

-/- -/-

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

32 21

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

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або 
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів 
за адресою: 86105, Донецька область, м. Макіївка, вул. Металургійна, 47, 
кімната 202, з понеділка по п'ятницю — з 9-00 до 16-00, за винятком неро-
бочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів — за 
місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати 
документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та доку-
мент, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами — начальник юридичного відділу Гуляєва Катерина 
Вікторівна.

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

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

Телефони для довідок Товариства: (06232) 29-27-28.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-

СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.
В.о. генеральногодиректора ПраТ «ММЗ»  В.Н. Бєлов

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «МаКІїВСьКий МЕТаЛУрГІйНий ЗаВОД»

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ПЕрВОМайСьКЕ ШЛЯХОВЕ рЕМОНТНО-
БУДІВЕЛьНЕ УПраВЛІННЯ» код за ЄДРПОУ 03331430 
(  далі Товариство ) повідомляє про скликання чергових загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «Первомайське шляхове ремонтно-будівельне управлін-
ня», які відбудуться 28.04.2015 р. об 10 годині за адресою: Миколаївська 
область м. Первомайськ вул.. К.Мостівська,3. кабінет № 2

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться 
28.04.2014 р. за місцем проведення зборів. Початок реєстрації акціонерів 
8  год. Закінчення реєстрації 9-45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 22.04. 2015 р..

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 

2014 р. та його затвердження.
3. Звіт наглядової ради за 2014 р. та його затвердження.
4. Звіт ревізійної комісії за 2014 р. та його затвердження.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014р.
6. Про Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014р.
7. Реалзація основних фондів
8. Попереднє схвалення значних правочинів які будуть вчинятися Това-

риством у 2015 р.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 

особу (паспорт, ідентифікаційний номер), а представникам акціонерів дові-
реність засвічену згідно чинного законодавства. З матеріалами з питань 
порядку денного можна ознайомитись за адресою Миколаївська область 

м. Первомайськ вул.. К.Мостівська,3, у робочі часи з 9.00 до 16.00, а також 
у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення. Відповідаль-
на особа – Якименко О.О. телефон для довідок (05161) 4-24-39

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.) 

Найменування показника період
2013р. 2014р.

Усього активів  2153 3485
Основні засоби  914 914
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 1459 415
Сумарна дебіторська заборгованість  287 1807
Грошові кошти та їх еквіваленти 80 957
Нерозподілений прибуток -56 101
Власний капітал 288 334
Статутний капітал 40 40
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1865 3151
Чистий прибуток (збиток) 244 46
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7300 7300
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 26

З повагою
Директор ПраТ
«Первомайське ШрБУ»  Марченко а.П.
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ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ТЕрЕ-
БОВЛЯНСьКЕ ЗаВОДОУПраВЛIННЯ БУДIВЕЛьНиХ 
МаТЕрIаЛIВ «БУДIВЕЛьНиК» (місцезнаходження: (Тернопіль-
ська обл., м. Теребовля, Пiдзамче, 113) повідомляє, що чергові загальні 
збори акціонерів відбудуться 30.04.2015 о 10.00 за адресою: м.Теребов-
ля, Пiдзамче, 113, контора підприємства. Реєстрація акціонерів буде 
проводитись з 9.00 до 9.45 за місцем проведення загальних зборів акціоне-
рів. Для участі у зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представни-
кам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси 
акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодав-
ством. Для участі в голосуванні, на загальних зборах, акціонерам необхідно 
мати укладений договір про обслуговування рахунка в цінних паперах з Депо-
зитарною установою Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, та за 
письмовою заявою, у робочі дні з 11.00 до 12.00 кожного понеділка, за місцез-
находженням Товариства, звертатись до директора. Довідки за телефоном 
(03551) 22194. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах акціонерів буде складатися станом на 24 год. 24.04.2015 року. 

Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів.
4.Звіт директора Товариства по підсумках фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. Основні напрямки розвитку на 2015 р. 

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

6.Звіт голови Ревізійної комісії за 2014 р. та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. 

7. Затвердження річного звіту Товариства. Затвердження порядку роз-
поділу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності товариства за 
2014 р. та плановий розподіл прибутку Товариства на 2015 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2014 р. 
(2013 р.) в тис.грн.: Усього активів 1127,9 (779,4), основні засоби (залишко-
ва вартість) 264,5 (277,5), запаси 34,9 (26,5), сумарна дебіторська заборго-
ваність 39,6 (48,2), нерозподілений збиток 233,6 (180,3), власний капі-
тал -51,4 (1,9) статутний капітал 121,4 (121,4), поточні зобов»язання 1179,3 
(777,5), чистий прибуток -53,3(-145,5), чисельність працівників на кінець 
звітного періоду (осіб) 31 (35)

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «СКаЛаТ-
СьКа фаБриКа «ЛОТОС» (місцезнаходження: 47851, Терно-
пільська обл., Підволочиський р-н, м Скалат, вул.. Л.Курбаса, 50) повідо-
мляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2015 р. 
об 11.00 за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, м Ска-
лат, вул.. Л.Курбаса, 50 (приміщення актового залу). Реєстрація акціо-
нерів (їх представників) для участі в загальних зборах проводитиметься з 
10.00 год. до 10.50 год. в день проведення зборів за місцем їх проведення. 
Для реєстрації акціонери повинні при собі мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представники акціонерів — доручення, оформлене згід-
но чинного законодавства Перелік акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерів буде складатися станом на 24 год. 24 квітня 
2015 року. Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмо-
вою заявою, у робочі дні з 9.00 до 11.00 год.у кабінеті майстрів. Відпові-
дальна особа — Лебідь А.А. Довідки за тел. (03543) 32287

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

ціонерів.

4.Звіт голови правління Товариства по підсумках фінансово-
господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. Основні напрямки розвитку на 2015 р. 

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

6.Звіт Ревізора за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 

7. Затвердження річного звіту Товариства. Затвердження порядку роз-
поділу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності товариства за 
2014 р. та плановий розподіл прибутку Товариства на 2015 р.

8. Припинення повноважень та обрання органів управління товариства.
Основні показники фінансово — господарської діяльності акціонерного 

товариства. (тис. грн ) 2013 (2014): Усього активів 816 (868), Основні засо-
би 337 (321), Довгострокові фінансові інвестиції 0 (0), Запаси 121 (107), 
Сумарна дебіторська заборгованість 343 (412), Грошові кошти та їх еквіва-
лент 0 (0), Нерозподілений прибуток ( збиток) -1270 (-1646), Власний капі-
тал -557 (-933), Довгострокові зобов’язання 320 (320), Поточні зобов’язання 
1053 (1481), Чистий прибуток (збиток) -289, (-376), Середньорічна кількість 
акцій ( шт) 10537 (10537), Кількість власних акцій, викуплених протягом пері-
оду (шт.) 0 (0), Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду 0 (0), Чисельність /працівників на кінець періоду ( осіб) 19 (18).

До уваги акціонерів ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО 
ТОВариСТВа «КиїВСОцБУД»!

(код ЄДрПОУ 32426467)
Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» повідомляє, що чергові загальні 

збори акціонерів ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» (надалі — Товариство), (місцезна-
ходження Товариства: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10-Б) склика-
ються на 29 квітня 2015 р. за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, 
поверх 2, каб. №25.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Зборах — 24.04.2015 р.

Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2014 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 р.
4. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 

Товариства у 2014 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії 
Товариства.

6. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2014 р.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 р.
Початок реєстрації акціонерів — о 12 годині 00 хвилин, закінчення реє-

страції — о 12 годині 45 хвилин. Початок Загальних зборів — о 13 годині 
00  хвилин.

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, поверх 2, каб. №25, в ро-
бочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 287-87-01. Посадова особа Това-
риства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — генеральний директор — Плахотний О.М.

Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи пови-
нні надати документ, що посвідчує особу (паспорт), представники 
акціонерів-фізичних осіб — довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим 
чином згідно законодавства України. Представники акціонерів-юридичних 
осіб повинні надати: керівники — документ (витяг із документу) про їх при-
значення (обрання) на посаду керівника юридичної особи-акціонера та до-
кумент, який посвідчує особу (паспорт); інші представники — довіреність, 
засвідчену печаткою підприємства та підписом керівника чи засвідчену ін-
шим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу 
представника (паспорт).

Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»

До уваги акціонерів  
ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа 

«УКрЕНЕрГОМОНТаж»!
(код ЄДрПОУ 16403289)

Наглядова рада ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» повідомляє, що чер-
гові загальні збори акціонерів ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» (надалі — 
Товариство), (місцезнаходження Товариства: 02166, м. Київ, проспект 
Лісовий, 39) скликаються на 29 квітня 2015 р. за адресою: м. Київ, 
вул. Богданівська, 10, поверх 2, каб. №25.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових Зборах — 24.04.2015 р.

Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2014 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 р.
4. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 

Товариства у 2014 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого ор-

гану Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної 
комісії Товариства.

6. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2014 р.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 р.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «УКрЕНЕрГОМОНТаж»
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8. Вчинення Товариством значних правочинів у 2015 році.
9. Надання повноважень на вчинення Товариством значних правочинів.
10. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом ви-

кладення його у новій редакції. 
Початок реєстрації акціонерів — о 10 годині 00 хвилин, закінчення 

реєстрації — о 10 годині 45 хвилин. Початок Загальних зборів — о 11  го-
дині 00 хвилин.

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, поверх 2, каб. №25, 
в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 287-87-02. Посадова осо-
ба Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 

документами — генеральний директор — Бородавко М.В.
Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи по-

винні надати документ, що посвідчує особу (паспорт), представники 
акціонерів-фізичних осіб — довіреність, засвідчену нотаріально чи ін-
шим чином згідн о законодавства України. Представники акціонерів-
юридичних осіб повинні надати: керівники — документ (витяг із доку-
менту) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної 
особи-акціонера та документ, який посвідчує особу (паспорт); інші пред-
ставники — довіреність, засвідчену печаткою підприємства та підписом 
керівника чи засвідчену іншим чином згідно з законодавством, та доку-
мент, який посвідчує особу представника (паспорт).

Наглядова рада ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ»

Шановні акціонери
ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа «УКраїНСьКа 

НацІОНаЛьНа рОЗраХУНКОВа КарТКа»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬ-

НА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходжен-
ня: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Орда-
ша, буд. 19 (далі — Товариство), повідомляє про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів Товариства (далі — Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів — 27 квітня 2015 року. Загальні збо-
ри Товариства проходитимуть за адресою: м. Київ, вул. М. раскової, 11-Б, 
2 поверх, конференц-зал. Початок Загальних зборів об 11.00.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 27 квітня 
2015 року з 09.45 до 10.45 за адресою проведення Загальних зборів на 
підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які 
мають право на учаcть у Загальних зборах, складеного станом на 24:00  го-
дину 21 квітня 2015 року.

Порядок денний Загальних зборів:
1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціоне-

рів Товариства.
3. Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про затвердження Основних напрямів діяльності Товариства на 

2015 рік.
5. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду цього звіту.
6. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду цього звіту.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2014 рік та затвердження розміру річних дивідендів.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 

Товариства.
10. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, та 
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових до-
говорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

13. Про зміну умов цивільно-правового договору з акціонером-фізичною 
особою-членом Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» та затвердження умов 

трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення 
розміру винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з акціонером-фізичною особою-членом Наглядової ради 
АТ «УКР КАРТ».

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати:
− для фізичних осіб — паспорт або документ, що посвідчує особу, який 

зареєстрований в системі реєстру акціонерів Товариства і є дійсним на 
дату проведення зборів;

− для представників акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену 
згідно із вимогами законодавства.

Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку ден-
ного скликаних Загальних зборів, здійснюється в конференц-залі головно-
го офісу Товариства за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 11-Б, 2 поверх. 
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з 
документами, що стосуються порядку денного скликаних Загальних зборів 
є Бойко Олег Миколайович, член Наглядової ради Товариства, телефон 
для зв’язку 0 44 494 25 90.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн)*
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 79329 51320
Основні засоби 20094 21211
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4548 5022
Сумарна дебіторська заборгованість 10997 8881
Грошові кошти та їх еквіваленти 25374 15735
Нерозподілений прибуток 27119 4326
Власний капітал 69005 41983
Статутний капітал 24000 24000
Довгострокові зобов’язання 2 11
Поточні зобов’язання 10322 9326
Чистий прибуток (збиток) 27119 17213
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2400000 2400000
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 141 147

Наглядова рада аТ «УКрКарТ»

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«УКраїНСьКа НацІОНаЛьНа рОЗраХУНКОВа КарТКа»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНИЯ «ПРЕСТИЖ»

2. Код за ЄДРПОУ 38272117
3. Місцезнаходження 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 38-39-145 (044) 38-39-145
5. Електронна поштова адреса info@prestige-ic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.prestige-ic.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Головою правлiння 20.03.2015 р. було прийнято рiшення про звiльнення 

головного бухгалтера Сабiтової Тетяни Анаталiївни на пiдставi її заяви про 

звiльнення за власним бажанням. Посадова особа не дала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних. Акцiями емiтента не володає. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посадi 3 мiсяцi.

Головою правлiння 23.03.2015 р. було прийнято рiшення про прийняття 
головного бухгалтера Бзенко Надiї Василiвни на пiдставi її заяви про при-
йняття. Посадова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа обiймала посади внутрiшнього 
аудитора ТДВ «СК «Укркоопгарант», головного бухгалтера ПрАТ «СК «АХА 
страхування», СК «Укркоопгарант» та iншi.

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 Бридун Євгенiй Володимирович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2015

(дата)

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «СТраХОВа КОМПаНІЯ «ПрЕСТиж»
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Відкрите акціонерне товариство «чортківський завод «агро-
маш», далі — Товариство, місцезнаходження товариства: вул. Кн. Во-
лодимира Великого, 29, м. Чортків, Тернопільська область 48505, по-
відомляє про проведення річних загальних зборів акціонерного 
товариства, які відбудуться 28 квітня 2015 р. о 12 год. 00 хв. за адре-
сою: Тернопільська область, м. Чортків, вул. Кн. Володимира Велико-
го, 29, в кабінеті голови правління (другий поверх). Акціонери (їх пред-
ставники) реєструються для участі у річних загальних зборах 
акціонерного товариства за місцем їх проведення: початок реєстра-
ції — 10-30; закінчення реєстрації — 11.45 год. в день проведення збо-
рів , за місцем їх проведення в приміщенні відділу маркетингу (перший 
поверх , к.1.2.) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах 22 квітня 2015 р. станом на 24:00. 
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних за-
гальних зборах необхідно надати: — акціонеру — документ, що посвід-
чує особу; — представнику акціонера (довіреній особі) — документ, 
що посвідчує особу та довіреність на право участі в річних загальних 
зборах та голосуванні, засвідчену у порядку, передбаченому законо-
давством; для керівників юридичних осіб — паспорт та документ про 
призначення на посаду. Ознайомлення акціонерів (їх представників) з 
матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного здійснюється за місцезнаходженням товариства 
вул.Кн.Володимира Великого, 29, м. Чортків, Тернопільська область (в 
приміщенні відділу маркетингу, перший поверх, кім. № 1, 2) за письмо-
вою заявою на ім’я голови правління у робочі дні: вівторок — четвер з 
10.00 до 12.00, а також в день проведення зборів у місці їх проведення 
з 9-00 до 11-00 год. Звертатись до відповідальної посадової осо-
би –Чекаловська М. П. Телефон для довідок: (03552) 2-18-48.

Порядок денний
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії загальних збо-

рів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Визначення порядку проведення (регламенту) загальних зборів.

4. Звіт правління Товариства по підсумках фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 р. та основні напрямки розвитку Това-
риства на 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт спостережної ради Товариства про роботу за 2014 р. та при-
йняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 р. та при-
йняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.
8. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за підсумка-

ми діяльності Товариства в 2014р. та плановий розподіл прибутку То-
вариства на 2015 рік.

9. Про зміну найменування Товариства з Відкритого акціонерного 
товариства «Чортківський завод «Агромаш» на Публічне акціонерне 
товариство «Чортківський завод «Агромаш».

10. Про приведення Статуту Товариства у відповідність із Законом 
України «Про акціонерні товариства» із внесенням до нього змін шля-
хом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

11. Про припинення повноважень членів спостережної ради та ре-
візійної комісії Товариства.

12. Про обрання членів наглядової ради (спостережної ради). 
13. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
14. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів 

правління Товариства .
15. Про обрання голови та членів правління Товариства.
16. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з члена-

ми наглядової (спостережної) ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ВаТ «чортківський завод «агромаш» 2014-2013 рр(тис. грн.): усього 
активів 2040 (2210), основні засоби 1813 (1982). Запаси 219 (219), сумар-
на дебіторська заборгованість 8 (9), грошові кошти та їх еквіваленти 0 (0), 
нерозподілений прибуток -1390 (-1387), власний капітал 2343 (2466). ста-
тутний капітал 1011490 (1011490), поточні зобов’язання 128 (78), Чистий 
прибуток (збиток) -3 (-6), середньорічна кількість акцій (шт.) 4045960 
(4045960), чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 (34)

ВІДКриТЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«чОрТКІВСьКий ЗаВОД «аГрОМаШ»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа 

«НаУКОВО-ВирОБНичЕ ПІДПриЄМСТВО «МаКІїВСьКий ЗаВОД 
ШаХТНОї аВТОМаТиКи»! 

(надалі — Товариство) (код за ЄДРПОУ 00165675)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 86115, Донецька область, 

м. Макіївка, вул. Кіпренського, буд. 1.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Україна, 86115, 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Кіпренського, буд. 1, 3 поверх, ка-
бінет Генерального директора.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2015 р.
Час проведення річних загальних зборів акціонерів: 14 год. 00 хв.
Час початку реєстрації акціонерів: 13 год. 20 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 13 год. 55 хв.
Для реєстрації учасникам річних загальних зборів треба мати: акціонерам — 

паспорт, представникам — паспорт та довіреність на право участі у річних за-
гальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства. 

Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів, щодня з 9-00 
до 15-00 мають можливість ознайомитися с документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товари-
ства: Україна, 86115, Донецька область, м. Макіївка, вул. Кіпренського, буд. 1, 
3 поверх, кабінет Генерального директора, а в день проведення річних за-
гальних зборів — також у місці їх проведення. Особа відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами — В.о. генерального дирек-
тора Кобелєв Василь Робертович. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах акціонерів, складається станом на 
24:00 годину 22.04.2015 р. у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України.

ПОрЯДОК ДЕННий:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт В.о. генерального директора про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності 
Товариства. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства. 

5. Звіт Ревізора про виконану роботу протягом 2014 року, затвердження 
висновків Ревізора з приводу річного звіту та балансу Товариства. Затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 
В.о. генерального директора та Ревізора.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. За-
твердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2014 рік.

8. Про припинення повноважень та обрання Ревізора.
9. Про зміну місцезнаходження Товариства.
10. Про викладення Статуту Товариства у новій редакції, у зв’язку з не-

обхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог чинного законо-
давства. Державна реєстрація Статуту Товариства у новій редакції. 
ПраТ НВП «МаКІїВСьКий ЗаВОД ШаХТНОї аВТОМаТиКи» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2014р.

Попередній 
2013р.

Усього активів  28993 53316
Основні засоби  8111 21638
Довгострокові фінансові інвестиції  303 303
Запаси 17275 25170
Сумарна дебіторська заборгованість  2117 6126
Грошові кошти та їх еквіваленти 884 62
Нерозподілений прибуток - 20
Власний капітал 21762 26055
Статутний капітал 8127 8127
Довгострокові зобов’язання - 750
Поточні зобов’язання 7231 26511
Чистий прибуток (збиток) -4273 23
Середньорічна кількість акцій (шт.) 32507561 32507561
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 264 331

Наглядова рада ПраТ НВП «МаКІїВСьКий ЗаВОД ШаХТНОї 
аВТОМаТиКи»

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«НаУКОВО-ВирОБНичЕ ПІДПриЄМСТВО «МаКІїВСьКий ЗаВОД ШаХТНОї аВТОМаТиКи»
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Публічне акціонерне товариство «ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 
ЗАВОД №2» (місцезнаходження: 84331, Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Остапа Вишні, 22) повідомляє про проведення чергових загальних збо-
рів акціонерів, що відбудуться «30» квітня 2015 року об 11.00 за адресою: 
84331, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні, 22, адмі-
ністративне приміщення.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах — «30» квітня 
2015 р. з 10.00 до 11.00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — «24» квітня 2015 р.

Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря зборів та членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2014 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяль-
ності у 2015 році.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Нагля-

дової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової ради.

11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися То-
вариством протягом року.

Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА 
№5», код ЄДРПОУ 01236325, місцезнаходження: Україна, 49089, м. Дні-
пропетровськ, вул. Автотранспортна, б. 3, (надалі — Товариство) повідом-
ляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29 квіт-
ня 2015 р. о 10:15 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, буд.4, 
зал нарад на 2 поверсі.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 10 години 00 хвилин до 10 години 15  хви-
лин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — станом на 24 годину 23.04.2015 р.

Порядок денний:
1. Обрання Головуючого та секретаря зборів, визначення кількісного 

складу лічильної комісії, та обрання лічильної комісії й затвердження ре-
гламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального 
директора про діяльність Товариства за 2014 рік.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2014 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ре-
візійної комісії Товариства за 2014 рік.

5. Про затвердження Річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товари-

ством у ході господарської діяльності протягом 2015 року. Про вчинення 
значних правочинів.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку ден-

ного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
м. Дніпропетровськ, вул. Автотранспортна, б.3, тел. (056) 790-41-80, з поне-
ділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00, в кабінеті №1 на 2 поверсі адміністра-
тивної будівлі, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх 
проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — генеральний директор Гриб І.М.

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

Найменування показника Період
2014 2013

Усього активів 6969 6094
Основні засоби 5672 5052
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5 5
Сумарна дебіторська заборгованість 1027 906
Грошові кошти та їх еквіваленти 240 109
Нерозподілений прибуток (2260) (1614)
Власний капітал 1398 2044
Статутний капітал 3525 3525
Довгострокові зобов’язання 2031 2111
Поточні зобов’язання 3540 1939
Чистий прибуток (збиток) (646) (550)
Середньорічна кількість акцій, шт. 66500 66500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, 
шт. 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 22 25

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
Генеральний директор  Гриб І.М.

Публічне акціонерне товариство «Краматорський завод «Кондиціонер», 
Код ЄДРПОУ 05762559, повідомляє що 27 квітня 2015 року о 14.00 годині 
в приміщені залу нарад ПаТ «Краматорський завод «Кондиціонер» 
відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: 84322, Доне-
цька  обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117.

Порядок денний загальних зборів акціонерів ПаТ «КЗК»:
1. Про обрання робочих органів та лічильної комісії зборів.
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності за 2014 рік та розподіл прибутку і збитків Товариства і нарахуван-
ня дивідендів за 2014 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати прове-

дення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річ-
них загальних зборів у 2015 році.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
6. Прийняття рішення щодо подальшої діяльності ПАТ «КЗК» з визна-

ченням основних напрямків на 2015 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися протягом 2015 року, із зазначенням характеру правочи-
нів та їх граничної сукупної вартості.

8. Обрання голови та членів Спостережної ради.
9. Обрання голови та членів Правління.
10. Обрання голови та членів Ревізійної комісії.
Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні за адресою: Укра-
їна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117 з 9.00 до 16.00, а в 
день проведення річних загальних зборів — також у місці їх проведення.

Реєстрація акціонерів буде проводиться 27.04.2015 р. з 12.30 до 
13.45  години.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу. Представникам акціонерів — додатково довіреність на 
право участі у загальних зборах.

Акціонери мають право отримати додаткову інформацію стосовно пи-
тань порядку денного зборів за адресою: 84322, Донецька обл., м. Крама-
торськ, вул. Шкільна, 117.

Довідка за телефоном: (06264) 4-00-31, 4-00-22.
Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний 
(2014 р.)

попередній 
(2013 р.)

Усього активів 2194 3255
основні засоби (за залишковою вартістю) 885 2451
Довгострокові фінансові інвестиції 7 7
Запаси 102 93
Сумарна дебіторська заборгованість 978 643
Грошові кошти та їх еквіваленти: 219 61
в національній валюті 91 61
в іноземній валюті 128 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -525 -149
Власний капітал 2023 2399,0
Статутний капітал 2548 2548,0
Довгострокові забов’ язення
Поточні забов’язення 99 452
Чистий прибуток (збиток) -376 -1030
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50966200 50966200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 7

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ДНІПрОПЕТрОВСьКа аВТОБаЗа №5»

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «КраМаТОрСьКий ЗаВОД «КОНДицІОНЕр»

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ДОНЕцьКий МІСьКий МОЛОчНий ЗаВОД №2»
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Для реєстрації при собі мати документ, що посвідчує особу. Представни-
кам акціонерів потрібно мати довіреність, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 14.30 до 16.30 год. за 
адресою: 84331, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні, 22, 
адміністративне приміщення. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — юрисконсульт ПАТ «Донецький 
ММЗ №2».

Довідки за телефоном: (062) 385-52-88.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період 

2014 рік 2013 рік
Усього активів 717973 505549

Основні засоби 78439 83922
Довгострокові фінансові інвестиції 716 716
Запаси 293603 172636
Сумарна дебіторська заборгованість 314771 229397
Грошові кошти та їх еквіваленти 111 183
Нерозподілений прибуток 35 5016
Власний капітал 37247 42228
Статутний капітал 24900 24900
Довгострокові зобов’язання 268065 140677
Поточні зобов’язання 412661 322644
Чистий прибуток (збиток) -4981 1928
Середньорічна кількість акцій (шт.) 415000 415000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 458 784

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ІСКра», 
код за ЄДРПОУ 00214244 повідомляє, що в повідомленні надрукова-

ному у Відомостях НКЦПФР №55 від 23.03.2015 р., вірною слід вважати 
наступну інформацію: «Реєстрація акціонерів та їх представників для 

участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснювати-
ся 29 квітня 2015 року з 09.00 год. до 09.50 год. за місцем проведення 
Зборів».

Наглядова рада Товариства

Згідно протоколу Наглядової ради ПАТ «Одесаобленерго» №б/н від 
24.02.2015 року розмір відсоткової ставки по відсоткових іменних облігаці-

ях серії А ПАТ «Одесаобленерго» на вісімдесят п’ятий — дев’яносто шос-
тий відсоткові періоди складає 20 %.

ПаТ «ОДЕСаОБЛЕНЕрГО»

річна інформація емітента цінних паперів 
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРГАЗПРОМПОЛIС-ЖИТТЯ»; 
33833231; 01034, м. Київ, вул. О. Гончара, 41А; (044) 235-25-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.03.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.ugpp-life.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «РIАЛ АУДИТ», 38013592

5. Інформація про загальні збори 
Дата проведення — 26.04.2014 р., кворум 99,98%.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання 

Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, затвердження 
кiлькiсного складу лiчильної комiсiї та обрання членiв лiчильної комiсiї. 
2. Розгляд звiту Генерального директора про роботу Товариства за 
2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 3. Розгляд 
звiту Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Розгляд звiту та висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду. 5. Затвердження звiту Служби внутрiшнього 
аудиту за 2013 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту (результатiв 
дiяльностi) та балансу Товариства за 2013 рiк. 7. Розподiл прибутку та 
збиткiв Товариства за 2013 рiк.

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денно-
го: Наглядова рада.

Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних 
зборiв: збори черговi.

Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано Сухину I. I. 
та Антюхову А. I. головою та секретарем зборiв, затверджено кiлькiсний 
склад лiчильної комiсiї у складi 2 (двох) осiб, обрано Нiколаєнко М. А. 
головою лiчильної комiсiї, Нiколаєнко Н. А. членом лiчильної комiсiї. 

2. Затверджено звiт Генерального директора про роботу Товариства 
за 2013 рiк. 3. Затверджено звiт Наглядової ради про роботу Товари-
ства за 2013 рiк. 4. Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про 
роботу Товариства за 2013 рiк. 5. Затверджено звiт Служби 
внутрiшнього аудиту за 2013 рiк. 6. Затверджено рiчний звiт (результа-
ти дiяльностi) та баланс Товариства за 2013 рiк. 7. Прийнято рiшення 
частину чистого прибутку за 2013 рiк в сумi 20 000,00 грн. (двадцять 
тисяч гривень) спрямувати до резервного капiталу, не нараховувати та 
не виплачувати дивiденди за 2013 рiк.

Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулись.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 18809 18611
Основні засоби (за залишковою вартістю) 90 6
Довгострокові фінансові інвестиції 1661 1707
Запаси 0 4
Сумарна дебіторська заборгованість 3517 3622
Грошові кошти та їх еквіваленти 13306 13109
Власний капітал 18044 17730
Статутний капітал 15000 15000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1783 1489
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 605 695
Поточні зобов’язання і забезпечення 160 186
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

2.09 2.56

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

2.09 2.56

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 150000 150000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

- -

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

0 0

ПУБЛIчНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО «СТраХОВа КОМПаНIЯ «УКрГаЗПрОМПОЛIС-жиТТЯ»

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ВОЛНа» 
скликає загальні збори акціонерів 30.04.2015р. о 11.00 за адресою то-

вариства: Херсонська обл., м.Генічеськ, вул.Леніна, 58, актова зала, з 
таким порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт про результа-
ти діяльності за 2014р. 3.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії. 
4 Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 
2014р. 5.Переобрання органів управління товариства. Дата складення пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24.04.15. З матеріа-
лами зборів можна ознайомитись у робочий час, звернувшись у приймаль-

ні до Полікарпова П.М. Реєстрація учасників зборів 30.04.15 з 10.30 до 
10.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним осо-
бам — паспорт та довіреність. Основні показники фін-госп діяльності 
(тис. грн.) (2014/2013): Усього активів 7414/7414. Основні засоби 5605/5846. 
Запаси 1615/1372. Сумарна дбт заборгованість 57/55. Грошові кошти 1/109. 
Власний капітал 4658/6790. Статутний капітал 1630/1630. Нерозподілений 
прибуток 22/26. Поточні зобов’язання 1112/624. Прибуток на акцію (грн) 
0.01/0.006. Кількість акцій 1630000/1630000. Чисельність працівників 
29/36.
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До уваги акціонерів 

ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО 
ТОВариСТВа «ЗаВОД З ВирОБНицТВа 

ЯДЕрНОГО ПаЛиВа»
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство 

«Завод з виробництва ядерного палива» (далі — Товариство).
Ідентифікаційний код Товариства: 37705342.
Місцезнаходження Товариства: 26223, Кіровоградська обл., Маловисків-

ський район, селище міського типу Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7А.
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів То-

вариства, які відбудуться об 11 годині 00 хвилин 29 квітня 2015 року за 
адресою: 26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, сели-
ще міського типу Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7а, каб. № 1 
(далі — Збори).

Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 
10:00 до 10:45.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись згідно з 
переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному у 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему Украї-
ни, станом на 23 квітня 2015 року.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, 
що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акці-
онера на Зборах.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: Кіровоград-
ська обл., Маловисківський район, селище міського типу Смоліне, вулиця 
Козакова, будинок 7А, каб. № 1 з дня повідомлення про проведення Збо-
рів з 10:00 до 17:00 у робочі дні до дня проведення Зборів, а в день про-
ведення Зборів — у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, ди-
ректор Когут Леонід Григорійович.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1) Обрання персонального складу лічильної комісії річних загальних 

зборів акціонерів ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».
2) Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».
3) Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів 

ПрАТ  «Завод з виробництва ядерного палива».
4) Затвердження висновку ревізійної комісії ПрАТ «Завод з виробни-

цтва ядерного палива», складеного за підсумком перевірки фінансово-
господарської діяльності ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» у 
2014 році.

5) Прийняття рішень за результатом розгляду звітів наглядової ради, 
директора, ревізійної комісії ПрАТ «Завод з виробництва ядерного пали-
ва» за 2014 рік.

6) Затвердження річного звіту ПрАТ «Завод з виробництва ядерного 
палива» за 2014 рік.

7) Розподіл прибутку та збитків за підсумком діяльності ПрАТ «Завод з 
виробництва ядерного палива» за 2014 рік.

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

Найменування показника Період
Звітний попередній

Усього активів 138 600 497 818
Основні засоби 1 782 2 042
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 128 51
Сумарна дебіторська заборгованість 46 632 38 756
Грошові кошти та їх еквіваленти 749 402 810
Нерозподілений прибуток (23 098) (1 911)
Власний капітал 138 404 495 590
Статутний капітал 161 500 161 500
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 196 2 228
Чистий прибуток (збиток) (21 187) (37)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16 150 000 16 150 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 56 34

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «За-
вод з виробництва ядерного палива» опубліковано 26.03.2015 року в бю-
летені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку» № 58 (2062).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор  Л.Г. Когут

Шановний акціонер!

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«СУПУТНиК-УКраїНа З ІНОЗЕМНиМи 

ІНВЕСТицІЯМи», 
код за ЄДРПОУ: 20019361, місцезнаходження: 04053 м. Київ, вул. Ар-

тема, б.11-А, повідомляє, що річні Загальні Збори акціонерів відбудуться 
29 квітня 2015 року, початок об 11 год. 00 хв. за адресою: 04053 м. Київ, 
вул. артема, б.11-а, кабінет директора.

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

повноважень та обрання персонального складу.
2. Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 

2014 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 
2014  рік.

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

4. Звіт Ревізора Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. Затвер-
дження звіту і висновків ревізора Товариства за підсумками роботи за 
2014 рік.

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

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

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального ди-
ректора. Обрання Генерального директора

8. Затвердження договорів та правочинів Товариства, що укладаються 
в процесі господарської діяльності Товариства.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 512.2 919.4
Основні засоби 56.2 414.6
Довгострокові фінансові інвестиції 16.7 16.7
Запаси 0.0 1.6
Сумарна дебіторська заборгованість 366.0 428.8
Грошові кошти та їх еквіваленти 73.3 57.1
Нерозподілений прибуток -535.5 -169.5
Власний капітал -246.4 119.6
Статутний капітал 280.0 280.0
Довгострокові зобов’язання  746.9 759.2
Поточні зобов’язання  11.7 40.6
Чистий прибуток -366.0 -162.4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1400 1400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів — 23.04.2015 року.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. у 
день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах 
акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу; для уповноважених осіб — паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодав-
ством України.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись 
з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку 
денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, 
вул. Артема, буд.11 літера «А», 2-й поверх, з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. 
кожного четверга, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх 
проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — Сіренко Ольга Микитівна.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товари-
ства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 04053 м. Київ, 
вул. Артема, б.11-А.

Довідки за тел.: (044) 5376006.
Наглядова рада
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До уваги акціонерів!

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«БОрОДЯНСьКЕ аВТОТраНСПОрТНЕ 

ПІДПриЄМСТВО 13237» 
(місцезнаходження: Україна, 07800, Київська область, Бородянський 

район, смт. Бородянка, вулиця Вокзальна, 88) (надалі — Товариство) по-
відомляє, що чергові річні Загальні збори акціонерів Товариства відбу-
дуться 29 квітня 2015 р. о 10:15 за адресою: 07800, Київська область, 
Бородянський район, смт. Бородянка, вулиця Вокзальна, 88, адміні-
стративна будівля ПраТ «Бородянське аТП 13237», 2 поверх, зал на-
рад.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в 
день та за місцем проведення зборів з 10 години 00 хвилин до 10 години 
15 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — станом на 24 годину 23.04.2015 р.

ПОрЯДОК ДЕННий:
1. Обрання Головуючого та секретаря зборів, обрання лічильної комісії 

та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту генерального директора про діяльність Товариства за 

2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту генерального директора про діяльність Товариства за 

2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття 

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

рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження Річного звіту Товариства за 2013 рік.
9. Затвердження Річного звіту Товариства за 2014 рік.
10. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків за 2013 рік.
11. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків за 2014 рік.
12. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової 
ради.

13. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора).
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Това-

риством у ході господарської діяльності протягом 2015 року. Про вчинення 
значних правочинів.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись 
з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку 
денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
Україна, 07800, Київська область, Бородянський район, смт. Бородянка, 
вулиця Вокзальна, 88 з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00, в бухгал-
терії Товариства, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх 
проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлен-
ня акціонерів з документами — головний бухгалтер Шевченко Н.В.,  
тел./факс: 8 (04477) 5-69-94.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2013 та 2014 роки (тис. грн.)
Найменування показника Період

2014 2013 2012
Усього активів 15722 15215 14902
Основні засоби 10581 11074 11711
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Запаси - - -
Сумарна дебіторська заборгованість 4984 4054 3133
Грошові кошти та їх еквіваленти 157 87 58
Нерозподілений прибуток (1590) (1689) (1795)
Власний капітал 723 624 518
Статутний капітал 1195 1195 1195
Довгострокові зобов’язання - - -
Поточні зобов’язання 14559 14523 14348
Чистий прибуток (збиток) (122) (106) (13)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4778730 4778730 4778730
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- - -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій 

- - -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

10 10 10

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Генеральний директор  Зайченко І.Б.

До уваги акціонерів 

ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО 
ТОВариСТВа ВирОБНичО-БУДІВЕЛьНа 

фІрМа «БЕрЕСТ» 
(далі — Товариство, місцезнаходження: 02092, м. Київ,  

вулиця О. Довбуша, будинок 35, код ЄДРПОУ 02403446)
Товариство повідомляє про проведення чергових загальних збо-

рів акціонерів, які відбудуться «29» квітня 2015 року о 11-00 годині 
за адресою: м. Київ, вулиця О. Довбуша, будинок 35, на 2 поверсі 
адміністративної будівлі в залі для засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 24-та година «23» квітня 2015 р.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання 

членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2014 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками перевірки ді-

яльності Товариства у 2014 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), 

строків та порядку виплати дивідендів.
8. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 

Товариством протягом року.
10. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо 

вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних право-
чинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показника Період, станом на 

кінець року
2013 рік 2014 рік

Усього активів 20437 21221
Основні засоби 5657 5370
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 8460 8042
Сумарна дебіторська заборгованість 4838 8558
Грошові кошти та їх еквіваленти 1028 -806
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

1601 2904

Власний капітал 7414 10318
Статутний капітал 481 481
Довгострокові зобов’язання 152
Поточні зобов’язання 11300 9449
Чистий прибуток (збиток) 1601 2914
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

126 111

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загаль-
них зборів акціонерів «29» квітня 2015 року з 9:50 до 10:50.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів по-
трібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право 
участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до законодав-
ства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право 
ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайом-
лення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, відбувається від дати публікації даного повідомлен-
ня до дати проведення загальних зборів у робочі дні з понеділка по 
п'ятницю з 11:00 до 15:00 за адресою: м. Київ, вулиця О. Довбуша, 
будинок 35 кабінет головного бухгалтера, за заявою на ім'я керівника 
Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення акці-
онерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення загальних зборів Товариства з 9:50 до 10:50.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документа-
ми  — Тартачна Лілія Миколаївна. Додаткову інформацію можливо 
отримати за телефоном: (044) 576-70-20.
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ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «аВТО-
ТраНСПОрТНЕ ПІДПриЄМСТВО — 15342», місцезнахо-
дження: 37200, Полтавська обл., м.Лохвиця, вул.Перемоги, 79; код 
ЄДРПОУ 03118305; повідомляє про проведення чергових загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2015 року о 10-00 за адресою: 
37200, Полтавська обл., м.Лохвиця, вул.Перемоги, 79, адмінпримі-
щення товариства, І-поверх, каб.№1.

Реєстрація проводиться з 09-00 до 09-40 год. 30 квітня 2015 року за 
місцем проведення зборів. 

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

проведення загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014р. 
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2014р.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014р.
6. Затвердження річної фінансової звітності та порядку покриття збитку.
7. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2014р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 655,0 525,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 642,5 504,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 9,5 11,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,0 6,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1481,0 -1615,7
Власний капітал 483,4 348,7
Статутний капітал 403,0 403,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 171,6 177,1
Чистий прибуток (збиток) -134,7 -40,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1612000 1612000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 7

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, 
можливо за адресою: 37200, Полтавська обл., м.Лохвиця, вул.Перемо-
ги, 79(адмінприміщення товариства І-поверх, каб.№1) в робочі дні щоденно 
з 10.00 до 15.00. Відповідальна особа з ознайомлення — Сухаренко Г.А. 

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати паспорт.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-

рах  –24.04.2015 року.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕ-
ВОН», (код ЄДРПОУ 30780664), повідомляє про скликання річних загаль-
них зборів акціонерів, що відбудуться 28 квітня 2015 року за адресою: 
Україна, м. Київ, вул. І.Мазепи, 12 «Б». 

Початок зборів об 11 год. 00 хв.
Реєстрація акціонерів починається о 10:00 год. 28.04.2015 р.
Реєстрація акціонерів закінчується о 10:45 год. 28.04.2015 р.
Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі до-

кументи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів — 
паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства 
України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах, складено станом на 22.04.2015 року.

Перелік питань, 
 що виносяться на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови і Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік і прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Правління Товариства за 2014 рік і прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту Правління.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік і прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Реві-
зійної комісії.

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності в 
2014 році.

8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.
9. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
10. Затвердження положення про Збори Акціонерів ПРАТ «ДЕВОН».
11. Затвердження положення про Наглядову раду ПРАТ «ДЕВОН».
12. Затвердження положення про Правління ПРАТ «ДЕВОН».
13. Затвердження положення про Ревізійну комісію ПРАТ «ДЕВОН».
14. Організаційно-правові питання здійснення фінансово-господарської 

діяльності ПРАТ «Девон» на Сахалінському родовищі в 2015-2016 роках.
15. Про реструктуризацію кредитної заборгованості ПРАТ «Девон».
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, що стосу-

ються загальних зборів, у робочий час з 10.00 до 17.00 год. щоденно (крім 
вихідних та святкових днів) до 28.04.2015 р. за адресою: м. Київ, вул. Мос-
ковська, 43/11, 3-й поверх, оф.11, ПРАТ «ДЕВОН», а в день проведення 
загальних зборів — на місці їх проведення. Відповідальна за надання до-
кументів завідуюча канцелярією — Шпота О.С.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються до 
08.04.2015 р. включно в письмовому вигляді за адресою: м. Київ, вул. Мос-
ковська, 43/11, офіс 11, ПРАТ «ДЕВОН».

Голова Наглядової ради  Г.р. Галустян 

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ДЕВОН»

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«СІЛьБУД»

(код з ЄДРПОУ: 23571372, місцезнаходження: 09113, Київська обл., 
м. Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги, 106) повідомляє, про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.04.2015 року 
о 10.00 годині за адресою: 09113, Київська обл., м. Біла церква, буль-
вар 50-річчя Перемоги, 106, 2-й поверх, кабінет Голови Правління 
(№225). 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах акціонерів — 23.04.2015р.
ПОрЯДОК ДЕННий (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвер-
дження регламенту зборів.

2. Звіт Голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства за 2014 рік та визначення перспектив розвитку на 2015 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління 
та аудиторської перевірки.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
5. Вибори виконавчого органу.
Реєстрація акціонерів проводиться з 09.00 до 09.45 за місцем та в день 

проведення загальних зборів на підставі документу, що посвідчує особу, 
та доручення оформленого згідно з чинним законодавством для пред-
ставників акціонерів. 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 10.00 до 13.00 го-
дини, в приміщенні Товариства за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, 
бульвар 50-річчя Перемоги, 106, 2-й поверх, кабінет Голови правління 
(№225), а в день проведення Загальних зборів — також в місці їх прове-
дення. Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів приймаються 
за адресою фактичного місцезнаходження Товариства. Відповідальна 
особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова 
Правління. Тел. для довідок (456)340413.

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

звітний попередній
Усього активів 973 913
Основні засоби 811 862
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 3
Сумарна дебіторська заборгованість 109 37
Грошові кошти та їх еквіваленти 50 9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0 0
Власний капітал 962 815
Статутний капітал 152 152
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 3 52
Чистий прибуток (збиток) 147 -66
Середньорічна кількість акцій (шт.) 607972 607972
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

12 13

Правління
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(код за ЄДРПОУ 24375495, місцезнаходження: 01004, м.Київ, вул. Рогні-
динська, 1/13, літ.А), далі — «Товариство», повідомляє про проведення 
29 квітня 2015 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні адміністративного 
корпусу за адресою: м. Київ, вул. рогнiдинська, 1/13, літера а, другий 
поверх, кабінет Генерального директора, чергових загальних зборів акці-
онерів (далі — «Збори»).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: 29 квітня 2015 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 50 хв. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня 
2015 року 

ПОрЯДОК ДЕННий  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів 
акціонерів.

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

3. Звіт та Висновки Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

4. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2014 рік.

5. Затвердження розподілу прибутку (збитку) товариства за 2014 рік з 
урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

6. Про припинення ПрАТ «Водінвест» шляхом реорганізації через пере-
творення у ТОВ « Водінвест».

7. Призначення комісії з припинення ПрАТ «Водінвест».
8. Про затвердження порядку та умов обміну акцій у акціонерів 

ПрАТ»Водінвест» на письмові зобов’язання перевести у частки статутного 
капіталу (фонду) ТОВ «Водінвест», що створюється шляхом перетворення.

9. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів ПрАТ «Во-
дінвест», які не голосували за прийняття рішення про припинення ПрАТ  «Во-
дінвест».

10. Про затвердження порядку та умов перетворення ПрАТ «Водін-
вест».

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«аВТОТраНСПОрТНЕ ПІДПриЄМСТВО 16301»

(код ЄДРПОУ: 03115330, місцезнаходження: 61001, м. Харків, вул. Ган-
ни, 13) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 29 квітня 2015 року о 10.00 год. за адресою: м. Харків, 
вул. Ганни, 13. кабінет директора. Реєстрація акціонерів та їх представ-
ників проводиться з 09.00 до 09.45 за місцем та в день проведення зборів. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 23 квітня 2015 року.

ПОрЯДОК ДЕННий
1. Обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів 

акціонерів.
2. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014р., визначення основних напрям-
ків діяльності на 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2014р. та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевір-
ки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014р.
6. Затвердження порядку покриття збитків та розміру дивідендів Това-

риства за 2014р.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-

ведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Харків, 
вул. Ганни, 13, а в день проведення Загальних зборів — також в місці їх 
проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами визначений Голова правління Пасічник Сергій Олександрович. 
Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адре-
сою: м. Харків, вул. Ганни, 13. Телефон: (057) 766-35-06.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), 
що посвідчує його повноваження.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 149,0 124,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 104,0 104,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 1,0 1,0
Сумарна дебіторська заборгованість 29,0 17,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,0 2,0
Нерозподілений прибуток -5557,0 -5454,0
Власний капітал -5292,0 -5189,0
Статутний капітал 265,0 265,0
Довгострокові зобов’язання 526,0 404,0
Поточні зобов’язання 4915,0 4909,0
Чистий прибуток (збиток) -103,0 -145,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 132295 132295
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1
Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом: Го-
лова Правління С.О.Пасічник

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «КСУМ»
(код за ЄДРПОУ: 23705016, місцезнаходження: м.Київ, вул. Якут-

ська, 7) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 29 квітня 2015 року о 10-00 год. у приміщенні актового залу 
за адресою: м.Київ, вул. Якутська, 7. Реєстрація акціонерів та їх пред-
ставників проводиться з 09.00 до 09.45 за місцем та в день проведення 
зборів. Телефон: (044) 537-27-73.
ПОрЯДОК ДЕННий (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-
рів акціонерів.

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

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2014 року та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2014 рік.

6. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 
підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 23 квітня 2015 року. Акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 
16.00 за адресою: м.Київ, вул. Якутська, 7, (бухгалтерія), а в день прове-
дення Загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальним за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова 
Правління Мороховський М.О. Пропозиції щодо Порядку денного Загаль-
них зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Това-
риства. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим пред-
ставникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. 
Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший 
документ), що посвідчує його повноваження.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 8887 7929
Основні засоби (залишкова вартість) 156 1674
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1312 1326
Сумарна дебіторська заборгованість 5059 2543
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 16
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10124 -9132
Власний капітал 7698 -6706
Статутний капітал 563 563
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 16585 14635
Чистий прибуток (збиток) 992 -2826
Середньорічна кількість акцій (шт.) 562878 562878
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) 12 73
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом: Голова Правління Мороховський М.О.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ВОДІНВЕСТ»
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11. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «Водінвест».
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-

тань порядку денного, здійснюється за адресою: м.Київ, вул. Рогнідин-
ська,  1/13, літера А, кабінет Генерального директора, до дня проведення 
Зборів у всі робочі дні з 10:00 до 13:00 год., а в день проведення загальних 
зборів — також за місцем їх проведення.

Відповідальна посадова особа товариства з питань ознайомлення акці-
онерів з документами — Головний бухгалтер Журавльова Тетяна Олексан-
дрівна. Для ознайомлення з документами акціонер подає на ім’я Товари-
ства письмову заяву. Для реєстрації для участі у зборах необхідно мати: 
акціонерам — документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акці-
онерів — документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право 
участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Телефон для 
довідок: +38 (044) 234-50-77.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 749,9 823,6

Основні засоби (за залишковою вартістю) 689,6 701,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 14,3 17,6
Сумарна дебіторська заборгованість 44,1 102,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,9 1,6
Власний капітал 295,1 474,4
Статутний капітал 18,8 18,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 276,3 455,6
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 82,9 115,3
Чистий прибуток (збиток) 179,3 193,2
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7

Генеральний директор ПраТ «Водінвест»  Яремчук О.П.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«рЕКЛаМНа аГЕНцІЯ «ЛІра»

(код за ЄДРПОУ: 24928741, місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Чер-
воноармійська, буд.66 Б, повідомляє, про проведення Загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2015 року о 12.00 год. у приміщенні 
бухгалтерії за адресою: м.Київ, вул. Ярославів Вал, буд.26-Б. Реєстра-
ція акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем 
та в день проведення зборів. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх 
уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчу-
ють їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіре-
ність, що посвідчує його повноваження, оформлене згідно чинного зако-
нодавства.
ПОрЯДОК ДЕННий (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-
рів акціонерів.

2. Звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2014 рік, визначення основних напрямків діяль-
ності товариства на 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту дирекції.

3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2014 рік. 

4. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 
підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 23 квітня 2015 року. Акціонери можуть ознайомиться з 
матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 
16.00 в кабінеті Директора за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 
буд.26-Б, а в день проведення Загальних зборів — також в місці їх прове-
дення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
визначений Директор товариства Межировська Світлана Анатоліївна. Про-
позиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою 
фактичного місцезнаходження Товариства. Телефон: (044) 270-70-94.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 496,7 955,5
Основні засоби 9,9 26,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 16,0 28,1
Сумарна дебіторська заборгованість 162,7 456,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 30,0 204,6
Нерозподілений прибуток 0,0 0,0
Власний капітал (27,9) 115,9
Статутний капітал 30,0 30,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 524,6 839,6
Чистий прибуток (збиток) (57,9) (7,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 300 300
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 15

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом Директор Межировська С.а.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«СІрІУС-БУД»

(код за ЄДРПОУ: 32732654, місцезнаходження: м.Київ, Теодора Драй-
зера, 21-А) повідомляє, що 30 квітня 2015 року о 10.00 відбудуться чер-
гові загальні збори акціонерів за адресою: м.Київ, Теодора Драйзе-
ра, 21-а (бухгалтерія). Реєстрація акціонерів та їх представників 
проводиться з 9.00 до 9.45 за місцем та в день проведення зборів.

ПОрЯДОК ДЕННий  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-
рів акціонерів.

2. Звіт Директора про результати фінансово — господарської діяльнос-
ті Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Директора.

3. Звіт та Висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту ревізійної комісії.

4. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства та 
збитку за 2014 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: 24 квітня 2015 року. 
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-

ведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м.Київ, Теодора 
Драйзера, 21-А (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів — 
також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами визначений Директор. Пропозиції щодо Поряд-
ку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місцез-
находження Товариства. 

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), 
що посвідчує його повноваження. Телефон для довідок: (044) 484-64-01.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 71797.1 75328.1
Основні засоби 68455.5 72338.4
Довгострокові фінансові інвестиції 0.0 0,0
Запаси 0.7 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 2926.7 2142.7
Грошові кошти та їх еквіваленти 349.8 54,3
Нерозподілений прибуток -9095.3 -7656.9
Власний капітал 66966.6 68405.0
Статутний капітал 28502.9 28502.9
Довгострокові зобов’язання 0.0 0,0
Поточні зобов’язання 4830.5 6923.1
Чистий прибуток (збиток) -1438.4 4.0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000 10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0.0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0.0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 22

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-
домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом: Ди-
ректор Щербина І.М.
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(код за ЄДРПОУ 31629717, місцезнаходження: 02002, м.Київ, 
вул Микільсько-Слобідська, буд.2-Б) повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2015 року о 
10-00 год. за адресою: 02002, м.Київ, вул.Микільсько-Слобідська, 
буд.2-Б. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 
09.00 до 09.45 за місцем та в день проведення зборів. Телефон: 
(044) 496-27-91.

ПОрЯДОК ДЕННий  
(перелік питань, що виносяться на голосування): 

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово — госпо-

дарської діяльності Товариства за 2014 рік, визначення перспектив 
розвитку на 2015  рік.

3. Звіт та Висновки Ревізійної комісії товариства за 2014 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 
Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства 
за 2014 рік.

6. Затвердження порядку використання прибутку (визначення по-
рядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської ді-
яльності у 2014р., затвердження розміру річних дивідендів з урахуван-
ням вимог, передбачених законом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 22 квітня 2015 року. 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, які необхідні для 
проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м.Київ, 
вул.Микільсько-Слобідська, буд.2-Б, а в день проведення Загальних 
зборів — також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами визначений Голова Правління Ре-

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ПЛОДООВОч»

(код ЄДРПОУ 05528409, місцезнаходження: 03073, м. Київ, провулок 
Балтійський, 20) повідомляє, про проведення річних Загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться 28 квітня 2015 року о 10.00 год. у кабінеті Голо-
ви Лiквiдацiйної комісії за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 20. 
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 09.00 до 09.45 за 
місцем та в день проведення зборів. 

ПОрЯДОК ДЕННий  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-
рів акціонерів.

2. Звіт про результати фінансово — господарської діяльності Товари-
ства за 2014 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2014 рік.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (покриття 
збитків).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 22 квітня 2015 року. Акціонери можуть ознайомиться з 
матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 
16.00 за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 20 (бухгалтерія), а в 
день проведення Загальних зборів — також в місці їх проведення. Відпо-
відальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначе-
ний Голова Лiквiдацiйної комiсiї. Пропозиції щодо Порядку денного За-
гальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження 
Товариства.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), 
що посвідчує його повноваження.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 8116 18766
Основні засоби 0 877
Довгострокові фінансові інвестиції 0 68
Запаси 0 974
Сумарна дебіторська заборгованість 8114 16365
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 72
Нерозподілений прибуток 728 603
Власний капітал 2402 2277
Статутний капітал 1373 1373
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5714 16489
Чистий прибуток (збиток) 125 113
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2745000 2745000
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 2

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-
домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом: Го-
лова Лiквiдацiйної комiсiї В.М.абольников

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ПЕрЕСУВНа МЕХаНІЗОВаНа КОЛОНа №11»

(код ЄДРПОУ 01354214, місцезнаходження: 07540, Київська область, 
м. Березань, вул. Леніна, 127) повідомляє, про проведення Загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2015 року о 11.00 год. у примі-
щенні холу за адресою: Київська область, м. Березань, вул. Лені-
на, 127. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 10.00 до 
10.45 за місцем та в день проведення зборів. Телефон: (045) 766-13-37.
ПОрЯДОК ДЕННий (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря та затвер-
дження регламенту.

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

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевір-
ки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

4. Звіт Голови Наглядової ради Товариства про діяльність за підсумка-
ми 2014 року. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту Директорату, звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) товариства за 
2014 рік, річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 24 квітня 2015 року. Акціонери можуть ознайомиться з 
матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 
16.00 за адресою: Київська область, м. Березань, вул. Леніна, 127 (бухгал-
терія), а в день проведення Загальних зборів — також в місці їх проведен-
ня. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
визначений Директор товариства Дмитренко В.В. Пропозиції щодо Поряд-
ку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місце-
знаходження Товариства. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх упов-
новаженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх 
особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або 
інший документ), що посвідчує його повноваження.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1638 1680
Основні засоби 815 879
Довгострокові фінансові інвестиції 103 103
Запаси 307 333
Сумарна дебіторська заборгованість 26 25
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 189 215
Власний капітал 1519 1558
Статутний капітал 148 148
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 119 122
Чистий прибуток (збиток) -26 -117
Середньорічна кількість акцій (шт.) 592000 592000
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) 11 12

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом Директор В.В.Дмитренко

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ВирОБНичЕ ОБ’ЄДНаННЯ 
«ДЕрЕВиННІ ПЛиТи Та МаТЕрІаЛи»
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шетник Віктор Михайлович. Пропозиції щодо Порядку денного Загаль-
них зборів приймаються за адресою: 02002, м.Київ, вул.
Микільсько-Слобідська, буд.2-Б. Для реєстрації акціонерам (учасни-
кам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що 
посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати 
довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 8375,7 8375,7
Основні засоби 0,0 0,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 8375,5 8375,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 0,2

Нерозподілений прибуток (збиток) 8143,7 8143,7
Власний капітал 8293,7 8293,7
Статутний капітал 150,0 150,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 82,0 82,0
Чистий прибуток (збиток) -24,4 -24,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 3

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законом Голова Правління решетник Віктор Михайлович

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ТайГа-95»

(код ЄДРПОУ: 23493933, місцезнаходження: 04077, м. Київ, вул. Дні-
проводська, 8) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 30 квітня 2015 року о 12.00 год. у приміщенні бух-
галтерії за адресою: м. Київ, вул. Дніпроводська, 8. Реєстрація 
акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та 
в день проведення зборів. Телефон: (044) 467-91-44. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
24  квітня 2015 року.

ПОрЯДОК ДЕННий  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії Голови та Секретаря Загальних збо-
рів акціонерів.

2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління.

3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2014 рік.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 
2014  рік.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для 
проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, 
вул. Дніпроводська, 8 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних збо-
рів  — також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначений Голова Правління — Ганно-
ха Т.С. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються 
за адресою фактичного місцезнаходження Товариства.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), 
що посвідчує його повноваження.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 15,8 15,8
Основні засоби 15,8 15,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1,0 0,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 0,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -9,4 -9,4
Власний капітал -0,3 -0,3
Статутний капітал 9,1 9,1
Довгострокові зобов’язання 0,00 0,0
Поточні зобов’язання 18,4 17,4
Чистий прибуток (збиток) 0,00 1,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3621 3621
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законом Голова Правління Т.С. Ганноха

КОСІВСьКЕ ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «СКІф-аВТО» 

(код за ЄДРПОУ 01207275; місцезнаходження: 78600 Івано-Франківська 
область, м. Косів, вул. Грушевського, 5) повідомляє, що річні загальні збо-
ри акціонерів АТ «Скіф-Авто» відбудуться 26 квітня 2015 року о 10.00 
годині в актовій залі (3-й поверх) адміністративного будинку Товари-
ства за адресою: вул. Грушевського, 5, м. Косів, Івано-франківська обл., 
78600. Реєстрація учасників зборів з 9-00 до 10-00 год. в день та за місцем 
проведення зборів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту річних за-

гальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

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

4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2014 році.
7. Обрання Голови та членів Правління.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попере-

днє схвалення вчинення значних правочинів, у тому числі пов'язаних із 
продажем транспортних засобів, продовження укладених кредитних угод 
та укладення договорів на нові банківські кредити для купівлі основних 
засобів і поповнення обігових коштів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів, — станом на 24-00 год. 21.04.2015р. Ознайоми-
тись з документами з питань порядку денного та вносити свої пропозиції, за-
уваження до них можна у робочі дні з 13-00 год. до 16-00 год. в кабінеті Голови 
Наглядової Ради за адресою: вул. Грушевського, 5, м. Косів, Івано-Франківська 
обл., 78600. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: 
Волощук Володимир Йосипович. Контактний телефон: (03478) 21037. Для ре-
єстрації в зборах акціонери повинні представити: паспорт; представники: до-
віреність на право участі в зборах; документ, що посвідчує особу (паспорт).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника Період

2014 р. 2013 р.
Усього активів 383 590
Основні засоби 375 545
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 29 42
Сумарна дебіторська заборгованість 34 60
Грошові кошти та їх еквіваленти -55 -57
Нерозподілений прибуток -605 -29
Власний капітал 358 358
Статутний капітал 93 93
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 537 168
Чистий прибуток (збиток) -576 7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 72000 72000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 88 90

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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(код за ЄДРПОУ 24265186, місцезнаходження: 03113, м.Київ, 
просп. Перемоги, буд. 68/1, офіс 62) (далі — Товариство) повідомляє 
про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться, 
29 квітня 2015 року о 10 год.00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Світ-
лицького, 35, 2-й поверх, кімната 5.

Порядок денний
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних 

зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2014 року та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяль-

ності, річного балансу Товариства за 2014 рік. 
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
9. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, 

передбачених законом.
10. Про продаж акцій між акціонерами Товариства.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-

чинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного 
року з дати прийняття такого рішення.

Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, — 23 квітня 
2015 р. Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства відбудеться 29 квітня 2015 р. з 9:30 до 9:45 за місцем проведення 
зборів: 04123, м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2-й поверх, кімната 5. Для 
участі у зборах необхідно мати: — документ, що посвідчує особу учас-
ника зборів; — представникам акціонерів — додатково довіреність на 

право участі та голосування на зборах, затверджену у відповідності до 
діючого законодавства. 

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для 
проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за місцезнаходженням 
товариства, а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх 
проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами визначений Голова Правління. Пропозиції щодо Порядку 
денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного міс-
цезнаходження Товариства. Телефон: (044) 433-03-00.

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

Найменування показника період
звіт-

ний 2014
попере-

дній 2013
Усього активів 26 795 16 041
Основні засоби 2 974 1 096
Довгострокові фінансові інвестиції 30 30
Запаси 9 070 6 025
Сумарна дебіторська заборгованість 10 678 5 533
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 059 615
Нерозподілений прибуток 9 928 8 357
Власний капітал 10 111 8 540
Статутний капітал 146 146
Довгострокові зобов’язання – 220
Поточні зобов’язання 8 785 6 322
Чистий прибуток (збиток) 1 571 (2801)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 640 14 640
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) 85 91

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із зако-
ном: в.о. Голови Правління О.а.Шевчук

(код за ЄДРПОУ: 16476880, місцезнаходження: м. Київ, вул. Ві-
нницька, буд. 10) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 29 квітня 2015 року о 12.00 год. у кабінеті Пре-
зидента (ректора) за адресою: м. Київ, вул. Вінницька, буд. 10. 
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 
за місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 246-24-44. Для 
реєстрації акціонерам (учасникам), необхідно мати документи, що по-
свідчують їх особу. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 23 квітня 2015 року.

ПОрЯДОК ДЕННий  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних 
зборів акціонерів.

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

3. Звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Президента 

(Ректора) та Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства 

за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) товариства 

за 2014 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням 
вимог, передбачених законом.

7. Відкликання Президента.
8. Обрання Президента.
9. Про відкликання посадових осіб товариства у зв’язку з приведен-

ня кількісного складу до статуту товариства.
10. Відкликання Ревізійної комісії.
11. Обрання Ревізійної комісії.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-

чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного 
року з дати прийняття такого рішення.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для 
проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, 
вул. Вінницька, буд. 10 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних 
зборів — також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами визначений Виконавчий ди-
ректор — Чередніченко Юрій Васильович. Пропозиції щодо Порядку 
денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного міс-
цезнаходження Товариства.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3931 4642
Основні засоби 881 1054
Довгострокові фінансові інвестиції 90 90
Запаси 9 17
Сумарна дебіторська заборгованість 2742 2593
Грошові кошти та їх еквіваленти 103 732
Нерозподілений прибуток 1624 2452
Власний капітал 2305 3133
Статутний капітал 600 600
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1626 1509
Чистий прибуток 58 121
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 20
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)

88 113

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законом Президент (ректор) С.а. Єрохін

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«НаУКОВО-ВирОБНича КОМПаНІЯ «ДІаПрОф-МЕД»

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ВиЩий НаВчаЛьНий ЗаКЛаД 
«НацІОНаЛьНа аКаДЕМІЯ УПраВЛІННЯ»
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код ЄДРПОУ: 14147592, місцезнаходження: 29000, м.Хмельниць-
кий, вул.Трудова, 6, повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів, що відбудуться 29.04.2015 року о 12-00 год. за 
адресою: Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. Трудова, 6.

Початок реєстрації акціонерів: о 11-00 год.; закінчення реєстрації: 
об 11-45 год. 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводити-
меться 29.04.2015р. за місцем та в день проведення зборів. 

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

1. Обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів 
акціонерів.

2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014р.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2014р.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства про підсумки перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014р.
7. Затвердження порядку використання прибутку (визначення по-

рядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської ді-
яльності у 2014р., затвердження розміру річних дивідендів з урахуван-
ням вимог, передбачених законом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: станом на 24 годину 23.04.2015 року (станом на 
24  годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів — документ, що посвідчує 
особу та довіреність, засвідчену згідно вимог чинного законодавства. 
Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами 
щодо питань порядку денного зборів за адресою — м. Хмельницький, 

вул. Трудова, буд. 6, за письмовим зверненням, у робочі дні, з 10.00 год. 
до 11.00 год. 

Також, за цією адресою акціонери Товариства не пізніше як за 
30  днів до дати проведення загальних зборів можуть в письмовій 
формі запропонувати включення додаткових питань до порядку ден-
ного.

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

Показники Період
звітній попередній

Усього активів 8228,3 8483.8
Основні засоби 414,6 431,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0.3
Сумарна дебіторська заборгованість 6537,6 6587,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 0,9
Нерозподілений прибуток (збиток) -1277,1 -997,1
Власний капітал 8473,9 8473,9
Статутний капітал 8687,9 8687,9
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 34,4 7,5
Чистий прибуток (збиток) -281,9 -61,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 28959600 28959600
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

Директор ПраТ «Лада-Поділля»  В.В. Ольховик

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ЛаДа-ПОДІЛЛЯ»

Оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київуніверсал»

ШаНОВНІ аКцІОНЕри!
Публічне акціонерне товариство «КИЇВУНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 

20571503), місцезнаходження: 08132, м. Вишневе, вул. Київська, 21, пові-
домляє, що 29 квітня 2015 року о 15-00 годині відбудуться чергові За-
гальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВУНІВЕРСАЛ» за адресою: 08132, 
м. Виш нев, вул. Київська, 21, актова зала.

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів відбудеться 
з 13-30 години до 14-30 години в той же день за місцем проведення зборів. 
Початок зборів о 15-00 годині.

Перелік акціонерів ПАТ «КИЇВУНІВЕРСАЛ», які мають право на участь у 
чергових Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину 
за три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів у порядку, 
встановленому чинним законодавством України (на 24 годину 23 квітня 
2015 року).

Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря зборів та затвердження лічильної комісії.
2. Звіт Голови Правління Товариства про результати діяльності за 2014 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрями 
діяльності Товариства на 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства 
за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяль-
ність Товариства у 2014 році.

5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу ПАТ «КИЇВ-
УНІВЕРСАЛ» за 2014 рік. 

6. Розподіл прибутку або збитків ПАТ «КИЇВУНІВЕРСАЛ» за 2014 рік, 
прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи у 
2014  році.

З питань порядку денного, ознайомлення з документами, організацій-
них питань проведення зборів звертатися за місцезнаходженням товари-
ства: 08132, м. Вишневе, вул. Київська, 21, кабінет Голови правління, що-
денно крім суботи, неділі та святкових днів з 9-00 до 17-00, або за 
тел.  (04598) 5-29-55 до відповідальної особи — Голови Правління Штань-
ко  В.Д.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів від акціонерів прий-
маються письмово за адресою проведення Загальних зборів не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення з зазначенням повних реквізитів акціо-
нерів.

Ознайомлення з проектами документів, пов’язаних з порядком денним 
зборів, відбувається за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 9-00 
до 17-00 у відповідальної особи та в день проведення зборів за місцем 
проведення зборів (до початку зборів). Для участі у зборах акціонери пови-
нні мати документи, що підтверджують їх особу — паспорт або інший до-
кумент, що посвідчує особу, представники акціонерів повинні мати також 
довіреність на право представляти інтереси акціонера, оформлену відпо-
відно до вимог чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПаТ «Київуніверсал» (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний попередній

Усього активів 31535 25497
Основні засоби 16063 11470
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 716 3994
Сумарна дебіторська заборгованість 6585 764
Грошові кошти та їх еквіваленти 23 72
Нерозподілений прибуток -3544 -2945
Капітал у дооцінках 9648 10397
Статутний капітал 14118 8118
Довгострокові зобов’язання 85 9582
Поточні зобов’язання 344 345
Чистий прибуток (збиток) -1348 -2186
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23429352 18880133
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 37 37

Правління 

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«КиїВУНІВЕрСаЛ»
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ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО 
ТОВариСТВа

«аГЕНТСТВО ТрЕТьОГО ТиСЯчОЛІТТЯ»!
Повідомляємо Вам, що Загальні збори приватного акціонерного 

товариства «АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ»» (ід.код 
31841413), далі — ПРАТ «АТТ», адреса місцезнаходження: Україна, 
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, будинок 11, відбудуться 30 квітня 
2015 року об 11:00 за місцевим часом за адресою: Україна, 03110, 
м. Київ, вул. Солом’янська, будинок 11, кімната 601.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься 
згідно переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних збо-
рах ПРАТ «АТТ», складеного станом на 24 годину 24 квітня 2015 
року, з 10:20 до 10:50 годин за місцевим часом у день проведення 
загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення.

Для реєстрації необхідно мати:
1. Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
2. Для представників акціонерів (юридичних осіб) — документи, 

що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у за-
гальних зборах (оригінали або нотаріальні завірені копії), або дові-
реність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з 
чинним законодавством України.

3. Для представників акціонерів (фізичних осіб) — довіреність на 
право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством України.

Перелік питань, що виносяться на голосування загальних 
зборів ПраТ «аТТ»:

1) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-
рів акціонерів;

2) Обрання членів лічильної комісії;
3) Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік;
4) Затвердження висновку Ревізора Товариства;
5) Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, 

встановлених законом;
6) Прийняття рішень за результатами розгляду звіту Генерального 

директора, звіту Ревізора;
7) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 

Ревізора, обрання Ревізора.

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним 
загальних зборів, акціонери мають можливість за адресою: Україна, 
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, будинок 11, відповідальна особа — 
Курило Зоя Миколаївна.

Тел. для довідок: +38 (044) 4903377

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПраТ  «аТТ»

за 2014 рік (тис.грн.)
Найменування показника Період

2014р. 2013р.
Усього активів 46988 47558
Основні засоби 24482 24822
Довгострокові фінансові інвестиції 20620 21258
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1831 1445
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 25
Нерозподілений прибуток (збиток) (2865) (2965)
Власний капітал 29133 29833
Статутний капітал 18148 18148
Довгострокові зобов’язання 2503
Поточні зобов’язання 69 2542
Чистий прибуток (збиток) 39 (37)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 90740 90740
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 1

Генеральний директор ПраТ «аТТ»
Курило З.М.

 інформаційне повідомлення
ШаНОВНІ аКцІОНЕри! 

ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО 
ТОВариСТВа «НЕПТУН СОЛар» 

(Товариство)
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів ак-

ціонерів, які відбудуться «27» квітня 2015 року о 12.00 годині за адре-
сою: 56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборів-
ка, пл. центральна, буд. 1. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових За-
гальних зборах буде проводитись у день проведення Загальних зборів 
акціонерів (27 квітня 2015 р.) з 11.00 години до 11 години 45 хвилин за 
адресою: 56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборів-
ка, пл. Центральна, буд. 1.

Початок зборів о 12.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 21 квітня 2015 року (пере-
лік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів по-
винні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на за-
гальних зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та до-
кумент, що посвідчує особу. 

ПОрЯДОК ДЕННий ЗаГаЛьНиХ ЗБОрІВ:
1. Внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії (далі — Кре-

дитний договір) укладеного між Товариством та АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» 
(надалі — «Банк») та  укладення договорів про внесення відповідних змін 
до Кредитного договору та  договорів забезпечення. 

2. Укладення договорів про заміну сторони договору (позичальника) за 
кредитними договорами, укладеними між іншими підприємствами та 
АТ  «СБЕРБАНК РОСІЇ» (надалі — «Банк»), в результаті чого Товариство 
стане позичальником за такими кредитними договорами та внесення змін 
в умови кредитування за цими  кредитними договорами, а також внесення 
відповідних змін до договорів забезпечення.

3. Затвердження проектів  договорів про внесення змін, в тому числі 
договорів про заміну сторони, що будуть укладені між Банком та Товари-
ством.

4. Надання Генеральному директору Товариства повноважень на під-
писання договорів про внесення змін до кредитного договору, укладеного 
між Товариством та АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», та  на підписання договорів 
щодо заміни сторони позичальника в кредитних договорах, укладених 
АТ  «СБЕРБАНК РОСІЇ» з іншими підприємствами, договорів про внесен-
ня змін до умов кредитування за кредитними договорами та договорів про 
внесення змін до договорів забезпечення.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», про-
позиції з питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 
можуть бути внесені кожним акціонером не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення Загальних зборів. Зміни вносяться лише шляхом включення 
нових питань та проектів рішень. 

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів подаються у письмо-
вій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменування) ак-
ціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу належних 
акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 
Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до складу ор-
ганів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас 
акцій, що належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні това-
риства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою:  
56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка, 
пл.  Центральна, буд. 1

З проектами документів, що стосуються Загальних зборів і є необхід-
ними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери можуть 
ознайомитися за місцем знаходження Товариства (56520, Миколаївська 
область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1) у ро-
бочі дні з 9-00 години до 18-00 години, а в день проведення загальних 
зборів — за місцем їх проведення : 56520, Миколаївська область, Возне-
сенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1.

Довідки за телефонами: (0512) 50-03-17 та за місцем знаходження То-
вариства (56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборів-
ка, пл. Центральна, буд. 1). 

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

Генеральний директор  О.М.чайка 
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ПУБЛІчНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа 
«ДрОГОБицьКий аГрОТЕХСЕрВІС» !

Правління Товариства повідомляє, що загальні збори акціонерів Това-
риства відбудуться 27 квітня 2015 року за адресою: вул. Стрийська, 266, 
м. Дрогобич, Львівська, обл., Україна 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 
акціонерів,- станом на 24 годину 21 квітня 2015 р.

ПОрЯДОК ДЕННий:
1. Обрання членів лічильної комісії .
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Вирішення питань, пов’язаних з порядком проведення загальних 

зборів.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства у 2014 році. 
5. Звіт наглядової ради про результати діяльності у 2014 році та визна-

чення основних напрямків діяльності товариства у 2015 році.
6. Звіт та затвердження висновку ревізора товариства за 2014 рік. 
7. Затвердження результатів господарсько-фінансової діяльності това-

риства та фінансової звітності товариства за 2014 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Това-

риства, виплати дивідендів.
9. Затвердженя контракту , укладеного з головою правління.
10. Затвердження Положень про Наглядову раду, Правління та Ревізо-

ра Товариства 
11. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних 

правочинів.
12. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Початок реєстрації учасників о 11 год. 45 хв., закінчення реєстрації о  
12 год 45 хв. Початок зборів о 13 год. 00 хв.

Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами щодо порядку 
денного за адресою проведення зборів. Довідки за тел. (244) 5-70-81.

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

Звітний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 1314 1347
Основні засоби 462 462
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 648 648
Сумарна дебіторська заборгованість 136 120
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 4
Нерозподілений прибуток -3138 -2916
Власний капітал 2876 2876
Статутний капітал 300 300
Довгострокові зобов'язання 677 630
Поточні зобов'язання 599 457
Чистий прибуток (збиток) -222 -402
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1200000 1200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 5

ПаТ «Дрогобицький агротехсервіс»

Шановний акціонере!

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КиїВОПОрЯДКОМПЛЕКТ» 

(надалі – Товариство) з місцезнаходженням за адресою: 01013, м. Київ, 
вул. Будіндустрії, 9, повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 28 квітня 
2015 року о 11:00 год. за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 9 у 
приміщенні адмінбудівлі (3 поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – на 24 годину 22 квітня 2015 р.

Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитися 28 квітня 2015 
року з 10:00 до 10:55 год. за місцем їх проведення. 

Акціонерам для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що 
посвідчує особу.

Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що 
посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – 
документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юри-
дичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіре-
ності, для інших представників – довіреність, видану для участі у загальних 
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України). 

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати 
особу, як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, 
які мають право на участь у загальних зборах). 

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний) 

1.Обрання лічильної комісії.
2.Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності в 2014 р.
3.Звіт наглядової ради Товариства про свою діяльність у 2014 р.
4.Звіт ревізійної комісії Товариства про свою діяльність у 2014 р.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, наглядо-

вої ради, ревізійної комісії за 2014 р.
6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.
7.Порядок розподілу прибутку або покриття збитків.
8.Відкликання наглядової ради Товариства.
9. Обрання наглядової ради Товариства.
10.Відкликання ревізійної комісії Товариства.
11.Обрання ревізійної комісії Товариства.
12. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними 

з порядком денним загальних зборів, у робочі дні за адресою: м. Київ, вул. 
Будіндустрії, 9 (3 поверх каб. 305). Телефон для довідок: (044) 285-57-60. 
Контактна особа – Якимчук Сергій Миколайович.

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

Найменування показника Період
Звітний
(2014)

Попередній
(2013)

Усього активів 36503 55920
Основні засоби 13323 13931
Довгострокові фінансові інвестиції 12000 27261
Запаси 5602 3505
Сумарна дебіторська заборгованість 4193 4711
Грошові кошти та їх еквіваленти 910 6004
Нерозподілений прибуток 3260 (2268)
Власний капітал 5060 (468)
Статутний капітал 1800 1800
Довгострокові зобов'язання 19886 165
Поточні зобов'язання 11557 56223
Чистий прибуток (збиток) (4970) (664)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7200000 7200000
 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 66 70

Правління ПаТ «Київопорядкомплект»

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ХЕрСОНСьКЕ рЕМОНТНО-БУДІВЕЛьНЕ 

УПраВЛІННЯ ПО ОБСЛУГОВУВаННю 
МІСьКОГО жиТЛОВОГО ГОСПОДарСТВа» 

скликає загальні збори акціонерів 30.04.2015р. о 10-00 за адресою товари-
ства: м.Херсон, вул.Бериславське шосе, 7, кабінет директора, з таким по-
рядком денним: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт про результати діяльності 
за 2014р. 3.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора. 4.Затвердження ре-
зультатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2014р. 5.Прийняття 
рішення про збільшення статутного капіталу товариства. 6.Прийняття рішення 

про приватне розміщення акцій, затвердження проспекту емісії акцій. 7.При-
йняття рішення про визначення уповноважених органів та осіб товариства щодо 
виконання процедури збільшення статутного капіталу та розміщення акцій.  
8.Попереднє схвалення значних правочинів. Дата складення переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у зборах 24.04.15. З матеріалами зборів можна 
ознайомитися у робочий час, звернувшись в кабінет бухгалтерії до Румянцевой 
Г.В. Реєстрація учасників зборів 30.04.15 з 09.30 до 09.50 за зазначеною адре-
сою. При собі мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіре-
ність. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) 
(2014/2013): Усього активів 1496/1818. Основні засоби 1468/1528. Запаси 5/3. 
Сумарна дбт заборгованість 21/53. Грошові кошти 0,4/0. Власний капітал 
-227/151. Статутний капітал 150/150. Поточні зобов’язання 1724/1667. Прибуток 
(збиток) -378/1. Кількість акцій 1500/1500. Чисельність працівників 4/6.
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ПраТ «ХІМчиСТКа» 
м. Біла Церква , вул. Павліченко, 23 повідомляє про проведення загаль-

них зборів акціонерів , які відбудуться 28квітня 2015 року, о 10 годині за 
адресою: м.Біла церква, вул.Павлічсенко ,23. 

Порядок денний. 
1.Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності на 2015 рік. 

2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 
3.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. 
4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 
5.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за 2014 рік та нормативів розподілу прибутку (покриття збитків) Това-
риства на 2015 рік. 

Для участі у зборах необхідно мати:
акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт та довіре-

ність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

Реєстрація учасників зборів буде здійснюватись з 9.00 до 9.50 год. в 
день та за місцем проведення зборів..

Ознайомитися з документами щодо порядку денного загальних зборів 

акціонерів можна з 17.04. по 27.04.2015 року за адресою: вул. Павлічен-
ко,23 в робочі дні. 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 
5-34-70, 5-24-78. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
суб’єкта малого підприємництва за 2014 рік(тис.грн)

 Найменування показників Звітний
період

Попередній
період

Усього активів 990,9 1071,9
Основні засоби(за залишковою вартістю) 610,8 675,3
Довгострокові фінансові інвестіції 0 0
Виробничі запаси 326,1 335,5
Сумарна дебіторська заборгованість 31,7 52,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 22,3 8,2
Власний капітал 576,8 653,9
Статутний капітал 30 30
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -79,2 -2,1
Довгострокові забов’язання і забезпечення 0 0
Поточні забов’язання і забезпечення 414,1 418
Чистий прибуток(збиток) -77,1 -56,2

Правління ПраТ «Хімчистка».

скликає загальні збори акціонерів 30.04.2015р. о 13:00 за адре-
сою товариства: Херсонська обл., м.Таврійськ, вул. Портова, 1б, 
кімн. 3, з таким порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії.  
2.Звіт про результати діяльності за 2014р. 3.Звіт наглядової ради, 
звіт та висновки ревкомісії. 4.Затвердження результатів діяльності, 
балансу і розподілу прибутку за 2014р. 5.Обрання органів управління 
товариства. 6.Попереднє схвалення значних правочинів. Дата скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 
24.04.15. З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у 
приймальні товариства, звернувшись до генерального директора 

Філь Т.Г. Реєстрація учасників зборів 30.04.15 з 12:00 по 12:45 за 
адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – 
паспорт та довіреність. Основні показники фінансово-господарської 
діяльності (тис. грн.) (2014/2013): Усього активів 7643/5800. Основні 
засоби 5236/4768. Довгострокові фінансові інвестиції 20/20. Запаси 
1726/781. Сумарна дбт заборгованість 329/231. Грошові кошти 332/0. 
Нерозподілений прибуток 1/-2162. Власний капітал 6358/4195. Ста-
тутний капітал 2010/2010. Поточні зобов’язання 15/97. Чистий при-
буток (збиток) 1/-596. Кількість акцій 40200000/40200000. Чисель-
ність працівників 33/27.

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «НОВОКаХОВСьКий рІчКОВий ПОрТ» 

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 
"ПрЕСТиж ГрУП"

2. Код за ЄДРПОУ 33103761
3. Місцезнаходження 01011, Київ, Лєскова, 9
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0445696430 0445696440

5. Електронна поштова адреса m.titarenko@prestigegroup.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://33103761.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Переобрано Головою Наглядової ради Деркача Олександра 

Вiталiйовича. Особа не надала згоду на оприлюднення власних персо-
нальних даних вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних 
даних».

Переобрано членом Наглядової ради Волошка Iвана Васильовича. 
Особа не надала дозвiл на оприлюднення власних персональних даних 
вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних».

Переобрано членом Наглядової ради Вовченка Сергiя Миколайовича. 

Особа не надала дозвiл на оприлюднення власних персональних даних 
вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних».

Переобрано членом Наглядової ради Слободського Iгоря Станiславовича. 
Особа не надала дозвiл на оприлюднення власних персональних даних 
вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних».

Переобрано членом Наглядової ради Шелудька Григорiя Павловича. 
Особа не надала дозвiл на оприлюднення власних персональних даних 
вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних».

Переобрано Головою Ревiзiйної комiсiї Волощука Iвана Петровича. 
Особа не надала дозвiл на оприлюднення власних персональних даних 
вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних».

Переобрано членом Ревiзiйної комiсiї Горовенка Михайла Олексiйовича. 
Особа не надала дозвiл на оприлюднення власних персональних даних 
вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних».

Переобрано членом Ревiзiйної комiсiї Пiнчука Iвана Григоровича. Особа 
не надала дозвiл на оприлюднення власних персональних даних вiдповiдно 
до Закону України «Про захист персональних даних».

Перепризначено Виконавчим директором Андрiяку Олександра Олек-
сандровича. Особа не надала дозвiл на оприлюднення власних персональ-
них даних вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних 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 Андрiяка Олександр Олександрович
Виконавчий директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.03.2015
(дата)

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів ЗаТ «рЕД 

ХОЛДиНГС ЛТД» відбудуться 26 квітня 2015 року о 12 годині за 
адресою: м. Київ, Глибочицька, 4. Початок реєстрації представників акці-
онерів о 11-00, закінчення реєстрації о 11-45. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 10 годину 23 квітня 2015 року. 

Порядок денний:
1. Про реорганізацію ЗАТ «Ред Холдингс».

2. Про нову редакцію Статуту «Ред Холдингс»
Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів представникам 

акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, та доручення, 
оформлене у встановленому порядку.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, 4. у 
робочі дні з 10 до 18 год, відповідальна особа за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – Шляхтич Кирило Олександрович (тел. 044-501-18-18). 

Директор  Бондаренко В.П.
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Адреса Товариства: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18
Повідомляємо акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ав-

тотранспортне підприємство 13002» (надалі – Товариство) про скли-
кання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 
2015 року о 12.00 за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грін-
ченка, 18, 3-й поверх, кімната № 310. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах – 23.04.2015 р.

Порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвер-

дження регламенту проведення зборів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господар-

ської діяльності Товариства за 2014 рік, затвердження результатів 
фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та визначення напрям-
ків діяльності Товариства. 

3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 
рік.

4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-

вариства за 2014 рік.
7. Про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової 

Ради.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Попереднє схвалення значних правочинів на 2015-2016 роки (із 

зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.) 
Найменування показника період

Звітній 
2014

Попере-
дній 2013

Усього активів 796,8 806,5

Основні засоби - -
Довгострокові та фінансові інвестиції 243,7 243,7
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 543,1 501,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,9 52,1
Нерозподілений прибуток -2630,5 -2635,6
Власний капітал 174,7 174,6
Статутний капітал 1044,8 1044,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 497,2 631,9
Чистий прибуток (збиток) 5,1 67,7
Середньорічна кількість акцій (штук) 20895200 20895200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 4

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «29» квітня 
2015 року з 11.00 до 11.50 години дня за адресою: Україна, 03039,  
м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, 3-й поверх, кімната № 310.

Для участі у Загальних зборах необхідно представити:
Акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); Представни-

кам акціонера (акціонерів) – довіреність на право участі у зборах 
(оформлену належним чином), а також документ, що посвідчує особу 
(паспорт).

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на 
обговорення річних Загальних зборів акціонерів можна за адресою та 
телефоном: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, 3-й поверх, 
кімната № 310, тел./ф. (044) 529-60-84. Посадова особа, відповідаль-
на за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Підгірний Ігор Анатолі-
йович.

Правління Товариства.

До уваги акціонерів 

ПУБЛІчНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа  
«аВТОТраНСПОрТНЕ ПІДПриЄМСТВО 13002»

(місцезнаходження: Україна, 85180, Донецька обл., Костянтинівський 
район, с. Водяне – 2, вул. Зелена, 1А,код ЄДРПОУ – 33380539)  

(надалі – Товариство) повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 26 квітня 2015 року о 10 год.

за адресою: Україна, 85180, Донецька обл., Костянтинівський район, 
с. Водяне – 2, вул. Зелена, 1а, ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН», 

приміщення конференц-залу.
Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах від-

будеться в день та за місцем проведення зборів з 9-00 до 09-45. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах – 21 квітня 2015р.

Перелік питань, що виносяться на голосування  
(ПОрЯДОК ДЕННий):

1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припи-
нення їх повноважень.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-
ства; затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт голови правління про фінансово - господарську діяльність за 
2014рік.

4. Звіт Ревізора за 2014рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Ревізора.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014рік.
7. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2014рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на  

2015 рік.
9. Про обрання Ревізора Товариства.
Для реєстрації при собі мати:
- акціонерам- паспорт;
- для представника акціонера — паспорт та довіреність на право 

участі в зборах оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 

ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-

тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: Україна, 85180, Донецька обл., Костянтинівський район, с. Водя-
не - 2, вул. Зелена, 1А, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в 
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадо-
ва особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – голова правління Бащинський М.Б. Довідки за телефо-
ном:(06272) 6-10-31

У відповідності до Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року наво-
димо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 
рік (тис.грн)

Найменування показника Період
(тис.грн)

Звітний 2014 Попередній 
2013 р.

Усього активів 798 113 680 565
Основні засоби (залишкова варт.) 205 607 238 278
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 48 058 37451
Сумарна дебіторська заборгованість 479 152 340 015
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 625 189
Нерозподілений прибуток (збиток) -93 003 -84 882
Власний капітал 15 055 42605
Статутний капітал 1 001 1001
Довгострокові зобов»язання - -
Поточні зобов»язання 783 058 637 960
Чистий прибуток (збиток) -8 121 -319
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 050 100050
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб)

1466 1413

Голова правління 
ПраТ «УКраїНСьКий БЕКОН»  М.Б. Бащинський

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«УКраїНСьКий БЕКОН»
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код за ЄДРПОУ 01241237, місцезнаходження: 83047, м. Донецьк, 
вул. Елеваторна, буд.1 (далі - «Товариство») цим повідомляємо, що 
річні Загальні збори акціонерів Товариства (Далі - «Збори») відбудуть-
ся 27 квітня 2015 р. о 12 год.00 хв.

Місце проведення Зборів: : 50105, м. Кривий ріг, Дніпропетров-
ська область, вул. Домобудівна, 14 у приміщенні офісу 101.

ПОрЯДОК ДЕННий
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рі-

шення за його наслідками.
3. Про розгляд звіту директора Товариства за 2014 рік та прийняття 

рішення за його наслідками.
4. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття 

рішень за його наслідками.
5. Про затвердження висновків Ревізора щодо фінансової звітності 

та річного звіту Товариства.
6. Про затвердження річного звіту Товариства.
7. Про розподіл прибутку Товариства. 
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 11.00 год. до  

11.45 год. за місцем проведення Зборів відповідно до переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на  
24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 
24.00 год. 21.04.2014 року.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену належ-
ним чином, або інший документ, що підтверджує повноваження пред-
ставника.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного 
Зборів не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 

від дати надіслання цього повідомлення до 22.04.2014 року (включно) 
з понеділка по п'ятницю, з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 
12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: 50105, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська область, вул. Домобудівна, 14 у приміщенні офісу 101, а в 
день проведення Зборів - у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів - 
фінансовий директор Корсовецька Зоя Віталіївна.
Довідки за телефонами: (050) 326-54-14; (062) 326-54-14
Дивитись далі:

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПраТ «ДОНБаСЗаЛІЗОБЕТОНБУД»

(тис.грн.)
Найменування показника Звітний

період
(2014 р.)

Попередній 
період

(2013 р.)
Усього активів 11197 14351
Основні засоби (залишкова вартість) 9512 10000
Довгострокові фінансові інвестиції 125 125
Запаси 1 1022
Сумарна дебіторська заборгованість 1553 2687
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 514
Нерозподілений прибуток 5320 5268
Власний капітал 6447 6395
Статутний капітал 604 604
Довгострокові зобов'язання 1073 1073
Поточні зобов'язання 3677 6883
Чистий прибуток (збиток) 52 40
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

19 28

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО  
«ДОНБаСЗаЛІЗОБЕТОНБУД»,

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які від-
будуться «30» квітня 2015 року о 12:00 годині за адресою: 74900, Херсон-
ська обл., м.Нова Каховка, вул.Індустріальна ,13 в кімнаті засідань другого 
поверху адмінбудівлі.

Реєстрація учасників зборів проводиться з 11:30 до 11:50 годин.
Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Наглядової 

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

за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду результатів перевірки 

фінансово-господарскої діяльності Товариства аудитором за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Това-

риства у 2014 році.
8. Про відкликання членів Наглядової Ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10. Про попереднє схвалення та надання повноважень директору вчиняти 

значні правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є пред-
метом такого правочину, становить більше 50 відсотків вартості активів за да-
ними останньої річної фінансової звітності Товариства.. 

11. Затвердження змін до Статуту Товариства. 
Результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного 

товариства «Новокаховський завод силікатної цегли» за 2014 рік.
Основні показники фінансово-госплдарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)
Найменування показника Звітний  Попередній
 період (2014р.) період (2013р.)
Усього активів 5817,0 2412,1

Основні засоби (за залишковою вартістю) 5531,1 1971,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 143,6 292,1
Сумарна дебіторська заборгованість 84,2 94,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,6 0,7
Нерозподілений прибуток (збиток) (3183,4) (2947,5)
Власний капітал 4090,1 716,9
Статутний капітал 3742,3 3742,3
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1726,9 1695,2
Чистий прибуток (збиток) (331,9) (235,9)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3742300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 12

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «НК ЗСЦ», які мають право для 
участі у загальних зборах – 24:00 годин 27.04.2015 року. 

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати паспорт , а представникам 
акціонерів – паспорт та довіреність , оформлену згідно з чинним законодав-
ством, на передачу їм права участі в зборах.

Ознайомитися з проектами документів, які пов`язані з порядком денним 
загальних зборів, акціонери можуть за адресою: 74900,Херсонська обл..,  
м. Нова Каховка, вул..Індустріальна,13 в кімнаті засідань з 10:00 до 12:00 та з 
13:00 до 15:00 в робочі дні.

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

Довідки за тел.:0 (5549) 4-51-32

Директор ПраТ «НК ЗСц»  С.М.Сліпий»

«ПраТ «НОВОКаХОВСьКий ЗаВОД СиЛІКаТНОї цЕГЛи» 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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Шановні акціонери
ПаТ «ОДЕСаВТОТраНС»!

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Одесавтотранс», код за 
ЄДРПОУ 22479374, місцезнаходження: 65039, м. Одеса, вул. Транспорт-
на, 5 (далі - Товариство), які відбудуться 30 квітня 2015 року о 12.00 за 
адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 58, приміщення автовокзалу 
«Одеса», 2-й поверх, зала № III. реєстрація учасників загальних збо-
рів з 11.00 до 11.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. 
Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, 
який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, 
який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження пред-
ставника на участь у загальних зборах, оформлений згідно з вимогами 
чинного законодавства України.

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішен-
ня про припинення їх повноважень. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2014 році та його затвердження.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу 

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

затвердження.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. 
7. Затвердження річного звіту Товариства. 
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених чинним законодавством.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, 
та надання відповідних повноважень.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — станом на 24 годину 24 квітня 2014 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товари-
ства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про 
проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за 
адресою: 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5, кімната № 309, «При-
ймальня». Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами —в.о.директора Грейц Василь Володимирович Довідки за теле-
фоном (048) 720-75-19

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів 77319 34282
Основні засоби 23069 23712
Довгострокові фінансові інвестиції 9884 9883
Запаси 507 67
Сумарна дебіторська заборгованість 5469 522
Грошові кошти та їх еквіваленти 3069 98
Нерозподілений прибуток -112730 -32234
Власний капітал -108040 -
Статутний капітал 1334 1334
Довгострокові зобов'язання 119424 60146
Поточні зобов'язання 16493 8997
Чистий прибуток (збиток) (81676) (2001)
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

207 232

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ОДЕСаВТОТраНС»

Приватне акціонерне товариство «Мерчанська меблева фабрика» 
(код за ЄДРПОУ 00275139,

місцезнаходження: 63013, Харківська обл., Валківський р-н, с.  При-
вокзальне, вул. Привокзальна, 13

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться

30 квітня 2015 р. о 12:00 год за адресою: 
Харківська обл., смт. Старий Мерчик вул. Привокзальна, 10, 

кімн. № 4.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем

проведення зборів з 11:20 до 11:45 год.
ПОрЯДОК ДЕННий:

1. Затвердження умов договору на на інформаційне та організаційне 
забезпечення 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 
звіту.

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

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

8. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік, розподіл при-
бутку (покриття збитків) товариства за 2014 рік.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

2014 рік 2013 рік
Усього активів 601,4 601,4
Основні засоби 600,9 600,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0,5 0,5

Запаси 8,2 4,4
Сумарна дебіторська заборгованість 97,9 104,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 9,1 2,0
Нерозподілений прибуток -2349,0 -2335,8
Власний капітал 611,9 625,1
Статутний капітал 70,0 70,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 95,2 82,7
Чистий прибуток (збиток) -13,2 6,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 70000 70000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах станом на 24 годину 24 квітня 2015 року, за три ро-
бочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів 
з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки 
до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Хар-
ківська обл., Валківський р-н, с. Привокзальне, вул. Привокзальна, 
13, кімн. 4 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год., документи 
надаються акціонеру та/або його представнику для ознайомлення, на 
підставі його письмового запиту, отриманого ПрАТ « Мерчанська ме-
блева фабрика » не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати озна-
йомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів акці-
онерів ПрАТ « Мерчанська меблева фабрика » - в місці їх проведення 
без попереднього письмового запиту. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правлін-
ня Корж М.В.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що по-
свідчує особу (ПаСПОрТ). Представникам акціонерів - довіреність, 
оформлену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує 
особу. 

Телефон для довідок: (05753) 6-44-33
Наглядова рада ПраТ «Мерчанська меблева фабрика»

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«МЕрчаНСьКа МЕБЛЕВа фаБриКа»
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(код ЄДРПОУ 01413394, місцезнаходження – 10001, м. Житомир, 
вул. Баранова, буд. 89) (надалі – Товариство) повідомляє про прове-
дення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – за-
гальні збори), які відбудуться 30 квітня 2015 року о 10-00 годині за 
адресою м. житомир, вул. Баранова, буд. 89 в актовому залі за-
воду. Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься  
30 квітня 2015 року з 08-30 до 9-45 за місцевим часом за місцем про-
ведення загальних зборів.

ПЕрЕЛІК ПиТаНь,  
ЩО ВиНОСЯТьСЯ На ГОЛОСУВаННЯ  

(ПОрЯДОК ДЕННий):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань 

порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та при-

йняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та при-

йняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства отриманого за результатами робо-

ти в 2014 році.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-

нів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття 
такого рішення.

Учасникам загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, пред-
ставникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково нада-
ти документ, що посвідчує повноваження представника (для керівни-
ків юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку 
із Статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноважен-
ня керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіре-
ність, видану для участі у чергових загальних зборах, оформлену згід-

но з вимогами чинного законодавства України). Перелік акціонерів, які 
мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, скла-
дається на 24 годину 24 квітня 2015 року. Акціонери Товариства мо-
жуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним 
загальних зборів акціонерів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. 
Житомир, вул. Баранова, буд. 89 в кабінеті бухгалтера з цінних паперів 
Товариства, а в день проведення загальних зборів акціонерів - також у 
місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – бухгалтер з цінних паперів – Орлова Люд-
мила Іванівна. Телефони для довідок (0412) 427-714 ; 427-659.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства, 

тис.грн.
Найменування показника Період

2014 рік 2013 рік
Усього активів 131441 129413
Основні засоби 30985 26573
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 58275 35786
Сумарна дебіторська заборгованість 8956 35979
Грошові кошти та їх еквіваленти 32202 31075
Нерозподілений прибуток 61780 51423
Власний капітал 66179 55185
Статутний капітал 1994 1994
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 65262 74228
Чистий прибуток (збиток) 10994 12732
Середньорічна кількість акцій, шт. 561553 711289
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 332 357

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО  
«жиТОМирСьКий ЗаВОД ОГОрОДжУВаЛьНиХ КОНСТрУКцІй» 

Шановний акціонер!

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ВиШНЕВЕ», 

код за ЄДРПОУ: 13723022, місцезнаходження: 08132, Київська 
обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 23, по-
відомляє, що річні Загальні Збори акціонерів відбудуться 27 квітня 
2015 року, початок о 11 год. 00 хв. за адресою: 08132, Київська обл., 
Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 23 кабінет 
директора.

Порядок денний:
1. Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи 

за 2014 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора 
Товариства за 2014 рік.

2. Звіт Ревізора Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. За-
твердження звіту і висновків Ревізора Товариства за підсумками робо-
ти за 2014 рік.

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

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

5. Затвердження договорів та правочинів Товариства, що уклада-
ються в процесі господарської діяльності Товариства.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 7817 7991
Основні засоби 5121 5097
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти 70 136

Нерозподілений прибуток 2104 2104
Власний капітал
Статутний капітал 543 543
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток 9 109
Середньорічна кількість акцій (шт.) 135861 135861
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

21 22

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерів – 21.04.2015 року.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. 
у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у збо-
рах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу; для уповноважених осіб – паспорт або інший доку-
мент, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним 
законодавством України.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань по-
рядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 
08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. 
Київська, 23, кабінет директора, з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожно-
го четверга, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Маринчик Олег Володимирович.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Това-
риства будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 08132, Київська 
обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 23.

Довідки за тел.: (04598)5-27-02.
Генеральний директор  О.В. Маринчик
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ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«СПЕцаВТОМаТиКа» 

повідомляє про виправлення технічних помилок в оголошенні про про-
ведення Загальних зборів акціонерів, в якому міститься наступне: 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства 
«Спецавтоматика»

(місцезнаходження: 65033, м. Одеса, вул. Гастело, 52)
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 23 квітня 2015 року об 11:00
за адресою: 65033, м. Одеса, вул. Гастело, 52 (актовий зал) 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2014 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 р.
7. Внесення змін до складу органів управління та контролю Товари-

ства. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах – 17 квітня 2015 року. Для участі у зборах, акціонерам, 
включеним до зазначеного переліку, необхідно мати при собі паспорт, а 
уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним законодавством.

Реєстрація акціонерів здійснюється з 10:00 до 10:40 за місцем прове-
дення Зборів. 

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного вносяться у 

встановленому законом порядку не пізніше, ніж за 20 днів до проведення 
Загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з питання-
ми порядку денного Загальних зборів за відповідним письмовим звернен-
ням за місцезнаходження Товариства – м. Одеса, вул. Гастело, 52, при-
ймальня. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із 
зазначеними документами є Голова правління Товариства –Хованський 
Анатолій Гелійович.

Довідки за тел. (048) 715 79 31.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2014 р. (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
1 Усього активів 34780 34852
2 Основні засобі 5871 6373
3 Довгострокові фінансові інвестиції 108 108
4 Запаси 369 226
5 Сумарна дебіторська заборгованість 10448 9712
7 Грошові кошті та їх еквіваленти 9 460
9 Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)
-86 - 5

10 Власний капітал 33549 33630
11 Статутний капітал 29500 29500
12 Довгострокові зобов’язання 0 0
13 Поточні зобов’язання 1231 1222
14 Чистий прибуток (збиток) -81 10
15 Середньорічна кількість акцій (шт.) 118000000 118000000
17 Загальна сума коштів, витрачених на 

викуп власних акцій протягом періоду
0 0

18 Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

31 35

Голова Правління  Хованський а.Г.

(ЄДРПОУ 36301800), місцезнаходження: м. Київ, проспект Гагаріна 
Юрія, буд. 17-В

ШаНОВНий аКцІОНЕрЕ!
Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів акціо-

нерів, які відбудуться 28 квітня 2015 року об 11 годині 00 хвилин за 
адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, буд. 17-В, другий поверх, 
конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціоне-
рів відбудеться 28 квітня 2015 року з 10 години 00 хвилин до 10 години 
45 хвилин за місцем проведення зборів.

ПОрЯДОК ДЕННий:
1. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної ко-

місії, встановлення порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» 

за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Спостережної ради про результати діяльності ПАТ «ВЕРНУМ 

БАНК» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження висновку Ревізійної комісії та аудитора ПАТ «ВЕР-

НУМ БАНК».
5. Затвердження річного звіту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2014 рік, 

розподіл прибутку, затвердження розміру річних дивідендів.
6. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ВЕРНУМ 

БАНК».
Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені 

про проведення загальних зборів – 23.03.2015 р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах – станом на 24 годину 22.04.2015 р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства за 2014 р. (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2014

Попере-
дній 2013

Усього активів 619393 480637

Основні засоби 24857 23083
Довгострокові фінансові інвестиції 88707 37255
Запаси 144 84
Сумарна дебіторська заборгованість 616 176691
Грошові кошти та їх еквіваленти 255842 202118
Нерозподілений прибуток 837 1740
Власний капітал 178314 138101
Статутний капітал 170000 131000
Довгострокові зобов’язання 112099 15050
Поточні зобов’язання 328980 327486
Чистий прибуток (збиток) 837 1740
Середньорічна кількість акцій (шт.) 141390 121000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

135 106

Для участі у річних загальних зборах акціонерів запрошуються ак-
ціонери ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» або їх представники, повноваження 
яких підтверджуються довіреностями, оформленими у відповідності 
до чинного законодавства України. Акціонери або їх уповноважені 
представники повинні мати при собі паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з пи-
тань порядку денного в офісі ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за адресою:  
м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, буд. 17-В, перший поверх, в кабінеті 
Корпоративного секретаря з понеділка по п'ятницю з 11-00 до 13-00 год. 
та з 14-00 до 17-00 год., а в день проведення загальних зборів – у місці 
їх проведення. Відповідальна особа Ярухін Ю.Ю., тел. (044) 559-23-18.

Голова Правління ПаТ «ВЕрНУМ БаНК»  С.В. Маєрян

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ВЕрНУМ БаНК» 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Шановний акціонере !

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ГІрНичО – рУДНІ ТЕХНОЛОГІї» 

(код за ЄДРПОУ 32688836) повідомляє, що річні Загальні збори акціо-
нерів Товариства відбудуться «30» квітня 2015 р. об 11 год. 00 хв. за міс-
цезнаходженням Товариства: пр-кт Титова, буд. 8 б, м. Донецьк.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних 

загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товари-

ства за 2014 рік.
4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства у 2014 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту 
директора.

5. Звіт наглядової ради про підсумки роботи за 2014 рік. Прийняття рі-
шення за результатами розгляду звіту наглядової ради.

6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але мен-
ша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності акціонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної 
сукупної вартості.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна, робіт 
або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного 
товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупної вартості.

12. Про зміну місцезнаходження Товариства.
13. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
Реєстрація учасників річних Зборів буде проводитися з 10 год. 00 хв. до 

10 год. 45 хв. за місцем проведення річних Зборів. Акціонерам необхідно 
при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів − 
додатково довіреність, оформлену належним чином.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Зборах –24.04.2015 р.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних збо-
рів, за місцезнаходженням товариства: пр-кт Титова. 8 б, м. Донецьк, кабі-
нет директора у робочі дні з 15 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Єпіфанцева Олена Сергіївна. Акціонерам необхідно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що 
посвідчує особу, та довіреність.

Довідки за телефоном: (062) 387-33-84.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 6767,2 6686,4
Основні засоби 3937,3 4023,5
Довгострокові фінансові інвестиції 139,0 139,4
Запаси 2236,8 2209,6
Сумарна дебіторська заборгованість 200,3 151,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 90,7 3,9
Нерозподілений прибуток -1170,5 -1437,3
Власний капітал 3280,3 3013,5
Статутний капітал 231,3 231,3
Довгострокові зобов'язання 4,9 4,9
Поточні зобов'язання 3482,0 3668,0
Чистий прибуток (збиток) 266,8 24,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 231252 231252
Кількість власних акцій, викуплених протягом пері-
оду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Наглядова рада ПраТ «ГІрНичО – рУДНІ ТЕХНОЛОГІї»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Шановний(і) акціонер (и) !

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ГІрНичО – МЕТаЛУрГІйНий КОМПЛЕКС» 

(код за ЄДРПОУ 38144018) повідомляє, що річні Загальні збори акці-
онерів Товариства відбудуться «30» квітня 2015 р. о 12 год. 00 хв. за 
місцезнаходженням Товариства: пл. Конституції, буд. 1, м. Донецьк.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річ-

них загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) това-

риства за 2014 рік.
4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства у 2014 році.
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 

рік.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість май-
на або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків, 
але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності акціонерного товариства. Визначення їх характеру 
та граничної сукупної вартості.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість май-
на, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і 
більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності акціонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної 
сукупної вартості.

8. Про зміну місцезнаходження Товариства.
9. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
Реєстрація учасників річних Зборів буде проводитися з 11 год. 00 хв. 

до 11 год. 45 хв. за місцем проведення річних Зборів. Акціонерам необ-
хідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціо-
нерів − додатково довіреність, оформлену належним чином.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Зборах – 24.04.2015 р.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних 
зборів, за місцезнаходженням товариства: пл. Конституції, б. 1, м. До-
нецьк, кабінет директора у робочі дні з 15 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., а в 
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Єпіфанцева Олена Сергіївна. Акціонерам необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що 
посвідчує особу, та довіреність.

Довідки за телефоном: (062) 387-33-84.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 17077 17775
Основні засоби 289 422
Довгострокові фінансові інвестиції 13910 13550
Запаси 16 18
Сумарна дебіторська заборгованість 14 928
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 3
Нерозподілений прибуток -1892 -1243
Власний капітал -392 257
Статутний капітал 1500 1500
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 17469 17518
Чистий прибуток (збиток) -649 -1183
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500 1500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- 1500

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 6

Директор ПраТ «ГІрНичО – МЕТаЛУрГІйНий КОМПЛЕКС»
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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 

«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКО-
ГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА»

2. Код за ЄДРПОУ 00382496

3. Місцезнаходження 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 453-20-84 (044) 453-20-84
5. Електронна поштова адреса rosinka@rosinka.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.rosinka.ua

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

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО  
«КиїВСьКий ЗаВОД БЕЗаЛКОГОЛьНиХ НаПОїВ «рОСиНКа»

II. Текст повідомлення
Дата вчинення 

дії
Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 
припинено повноважен-

ня)

Посада Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменуван-

ня юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або 
ідентифікаційний код за ЄДрПОУ 

юридичної особи

розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента 
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
12.03.2015 припинено повноваження Голова правлiння Герман Сергiй  

Миколайович
СО 654572 

14.09.2001 Залiзничним РУ ГУ МВС 
України у мiстi Києвi 

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (далi - Товариство) (протокол 
№ 48 вiд 12 березня 2015 року, який було отримано Товариством 24.03.2015 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а 
саме: достроково припинено повноваження Голови правлiння Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» 
Германа Сергiя Миколайовича (паспорт СО 654572, виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi 14 вересня 2001 року), який перебував на 
цiй посадi з 17 лютого 2012 року по 12 березня 2015 року. Герман С.М. не є акцiонером Товариства. Пiдставою для прийняття такого рiшення стала 
заява Голови правляння Товариства Германа С.М. про дострокове розiрвання контракту за згодою сторiн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини Герман С.М.не має, протягом своєї дiяльностi займав посади: Голови правлiння Товариства та Комерцiйного директора Товариства.
12.03.2015 обрано Голова правлiння Нархов Андрiй 

Анатолiйович 
ВС 219414 

25.02.2000 Будьонiвським РВ ДМУ 
УМВС України в Донецькiй областi 

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (далi - Товариство) (протокол  
№ 48 вiд 12 березня 2015 року, який було отримано Товариством 24.03.2015 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а 
саме: обрано на посаду Голови правлiння Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» Нархова Андрiя 
Анатолiйовича (паспорт ВС 219414, виданий Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 25 лютого 2000 року), строком на один рiк. 
Пiдставою для прийняття такого рiшення стало дострокове припинення повноважень попереднього Голови правлiння Товариства. Нархов А.А. не є 
акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Нархов А.А. протягом останнiх п'яти рокiв Нархов А.А. займав 
посади: Генерального директора Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», директора ТОВ «Донецька 
паливноенергетична компанiя», директора ТОВ «Спецтехвпровадження».
12.03.2015 обрано Член правлiння Янчик Iлля Олексiйович СН 424334  

04.02.1997 Харкiвським РУ ГУ МВС 
України у мiстi Києвi

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (далi - Товариство) (протокол № 48 вiд 12 
березня 2015 року, який було отримано Товариством 24.03.2015 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: обрано на посаду 
члена правлiння Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» Янчика Iллю Олексiйовича (паспорт СН 424334 
виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi 04 лютого 1997 року) строком на один рiк. Пiдставою для прийняття такого рiшення стала необхiднiсть 
обрання на вакантну посаду Члена правлiння Товариства. Янчик I.О. не є акцiонером Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних 
напоїв «Росинка». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Янчик I.О. протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: заступника 
Генерального директора з виробництва та Директора з виробництва Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка».

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 правлiння а.а. Нархов

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2015

(дата)

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ВІТаМІНи»
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 

акціонерного товариства
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «ВІ-

ТАМІНИ»
Місцезнаходження: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської 

Іскри, 31
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 21 квітня 2015 року об 

11-00 годині за адресою: 20300, черкаська область, м. Умань, вул. Ле-
нінської Іскри, 31, приміщення їдальні.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 9-00 до 10-45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 15 квітня 2015 р. станом на 24 годину.

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

1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів 

акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. Затвер-
дження умов договору з Депозитарною установою – ТОВ «Укрекобудін-
вест».

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності у 
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження звіту і висновків Реві-
зійної комісії.

4. Звіт Наглядової ради за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
6. Затвердження порядку покриття збитків за 2014 р.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

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

звітний попередній
Усього активів 418993 295990
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Основні засоби 131277 83597
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 36616 103521
Сумарна дебіторська заборгованість 230877 108484
Грошові кошти та їх еквіваленти 19746 209
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (112306) 4508
Власний капітал (19701) 35814
Статутний капітал 10992 10992
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 468 442
Поточні зобов’язання і забезпечення 438226 259734
Чистий прибуток (збиток) (105050) 1759
Середньорічна кількість акцій (шт.) 219841115 219841115
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

178 188

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, 
представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включе-
них до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом 
надання їх в письмовій формі Наглядовій раді товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 20300, Черкаська об-
ласть, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, офіс фінансово-економічної 
служби, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведен-
ня. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами, є фінансовий директор – Васікович Л.Ю.

Довідки за телефоном: (04744) 4-67-60. 

Наглядова рада

До уваги акціонерів аТ КБ «ТК КрЕДиТ»

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
КОМЕрцІйНий БаНК «ТК КрЕДиТ» 

(код за ЄДРПОУ 20050951) повідомляє про проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 27 квітня 2015 року о 
12 год. 00 хв. за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24,  
6 поверх, кімната для переговорів.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 11 год. 15 хв. до 11 год. 45 хв. 
за місцем проведення Зборів. Для участі у Зборах акціонерам необхідно 
мати паспорт, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену від-
повідно до вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено 
станом на 24 годину 21 квітня 2015 року, за три робочих дні до проведення 
Зборів.

Перелік питань,  
що виносяться на голосування згідно з порядком денним Зборів:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів ак-

ціонерів АТ КБ «ТК КРЕДИТ» (про обрання лічильної комісії, секретаря За-
гальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи Загальних 
зборів акціонерів).

2. Розгляд звіту Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» за 2014 рік та 
затвердження звіту щодо виконання основних напрямів діяльності АТ КБ 
«ТК КРЕДИТ» у 2014 році. Затвердження основних напрямів діяльності  
АТ КБ «ТК КРЕДИТ» на 2015 рік.

3. Розгляд звіту Правління та затвердження результатів діяльності (річ-
ного звіту) АТ КБ «ТК КРЕДИТ» за 2014 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ КБ «ТК КРЕ-
ДИТ» про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік.

5. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо фінан-
сової звітності АТ КБ «ТК КРЕДИТ» за 2014 рік, а також заходів за резуль-
татами розгляду висновків аудитора.

6. Затвердження розподілу прибутку і збитків за 2014 рік.
7. Затвердження нової редакції статуту АТ КБ «ТК КРЕДИТ».
8. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціоне-

рів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
«ТК КРЕДИТ».

9. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ТК 
КРЕДИТ».

10. Затвердження нової редакції Положення про Правління ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ТК КРЕ-
ДИТ».

11. Припинення повноважень Ревізійної комісії АТ КБ «ТК КРЕДИТ». 
Втрата чинності Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ТК КРЕДИТ».

12. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради  
АТ КБ «ТК КРЕДИТ».

13. Визначення кількісного складу Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕ-
ДИТ». Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами та Головою Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» та вста-
новлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на 
укладення цивільно-правових договорів з Головою та членами Спостереж-
ної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» від імені Банку.

14. Затвердження складу Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ».
З матеріалами стосовно проведення Зборів можна ознайомитись у ро-

бочі дні в робочий час за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, 
6 поверх.

Довідки за телефонами: (044) 482-05-82, 482-07-33.

річна інформація 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Українська страхова компанiя»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 20346864

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

www.usk-ao.com

Голова Правлiння ____________ Тюрiн Вiктор Михайлович

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО «УКраїНСьКа СТраХОВа КОМПаНIЯ»

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб 

ПраТ «СПЕцБУД-ХЕрСОН»
Приватне акціонерне товариство «Спецбуд-Херсон», ЄДРПОУ 01273214, 

адреса: 73009, м.Херсон, вул.Баку, 10, т/ф: 0552295200, E-mail: spetcbud@
vatua.com, веб-сайт: spetcbud.vatua.com. Рішенням загальних зборів від 24.03.15 
звільнені особи, які перебували на посадах з 16.08.11: голова НР Яцик Віктор 
Васильович, акціями не володіє; члени НР Голокоз Станіслав Дмитрович, акці-
ями не володіє; Святенко Іван Євгенович, акціями не володіє; ревізор Грязнов 
Володимир Олександровича, володіє 1,27% акцій. Тим же рішенням переобрані 

терміном на три роки: голова НР Яцик Віктор Васильович, попередня посада 
голова НР; членами НР Голокоз Станіслав Дмитрович, попередня посада член 
НР; Святенко Іван Євгенович, попередня посада член НР; ревізором Грязнов 
Володимир Олександрович, попередня посада ревізор. Володіння акціями за-
значено вище. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Ново-
призначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством. Директор Святенко Євген Анатолійович .

(ЄДРПОУ 14220018) повідомляє, що в оголошенні («Відомості НКЦПФР» 
№ 56(2060) від 24.04.15, стор. 20) допущено технічну помилку. Збори акці-
онерів відбудуться 28.04.2015. Перелік акціонерів, які мають право на 

участь у зборах буде складено станом на 22.04.15. Акціонери можуть озна-
йомитися з документами до 28.04.15 включно. 

Генеральний директор  Котенко С.І.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ОЛСТаС» 
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Шановний акціонер!
ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО ПО 

ГаЗОПОСТачаННю Та ГаЗифІКацІї 
«КОрОСТиШІВГаЗ» 

(код за ЄДРПОУ: 20413052), місцезнаходження: 12501, Житомирська обл., 
Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Більшовицька, б.55, повідомляє, 
що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 28.04.2015 року, початок о 
14 год. 00 хв. за адресою: 12501, житомирська обл., Коростишівський 
р-н, м. Коростишів, вул. Більшовицька, б.55 в кімнаті № 3.

Порядок денний:
1. Припинення повноважень лічильної комісії Товариства. Визначення чи-

сельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання 
персонального складу.

2. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. Визна-
чення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.

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

4. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсум-
ками роботи за 2014 рік.

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

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

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість 
майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків 
вартості активів ПАТ «Коростишівгаз» за даними річної фінансової звітності 
Товариства за 2014 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 28 квіт-
ня 2015 року по 27 квітня 2016 року (включно), із зазначенням характеру пра-
вочинів та їх граничної сукупної вартості.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість 
майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 відсотків 
вартості активів ПАТ «Коростишівгаз» за даними річної фінансової звітності 
Товариства за 2014 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 28 квіт-
ня 2015 року по 27 квітня 2016 року (включно), із зазначенням характеру пра-
вочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 20742 14168
Основні засоби 9338 5713
Довгострокові фінансові інвестиції 73 73
Запаси 1823 1499
Сумарна дебіторська заборгованість 8287 6329
Грошові кошти та їх еквіваленти 874 549
Нерозподілений прибуток 4075 5716
Власний капітал 6229 5996
Статутний капітал 9 9
Довгострокові зобов’язання 1341 -
Поточні зобов’язання 13172 8125
Чистий прибуток -907 -1027
Середньорічна кількість акцій (шт.) 35340 35340
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 89 87
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-

них зборах акціонерів – 22.04.2015 року.
Реєстрація акціонерів проводиться з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. у день 

та за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі 
у Загальних зборах акціонерів акціонери повинні мати при собі паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб – паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним 
законодавством України. До дати проведення Загальних зборів акціонерів ак-
ціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для  
прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, за 
місцезнаходженням Товариства за адресою: 12501, Житомирська область,  
м. Коростишів, вул. Гвардійська, 42 у кабінеті юриста ПАТ «Коростишівгаз», з 
11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення Загальних 
зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Яцкевич 
Л.Б. Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів будуть при-
йматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціо-
нерів за адресою: 12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Корости-
шів, вул. Більшовицька, б.55. Довідки за тел.: 04130-5-80-33.

Наглядова рада

ПаТ «ХЕрСОНСьКий МаСЛОЗаВОД»
 повідомляє про прийняте 12.12.2014 зборами акціонерів рішення про 

приватне розміщення між акціонерами 20000000шт. простих акцій номіна-
лом 0,25грн. в бездокументарній формі. Ціна розміщення акцій: 0,25грн. 
Особи, які є акціонерами на дату прийняття рішення про приватне розмі-
щення акцій, мають переважне право на придбання акцій додаткової емі-
сії. Строк реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій – з 
10.04.15 по 04.05.15 включно. Протягом цього строку акціонер має право 
на придбання акцій додаткової емісії у кількості, пропорційній частці на-
лежних йому акцій у загальній кількості акцій товариства на дату прийнят-
тя рішення про приватне розміщення акцій. Акціонер, який має намір реа-
лізувати своє переважне право, в зазначений вище період має подати 
особисто або через уповноваженого представника (у робочі дні за місцез-
находженням товариства з 9:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00), 
або надіслати рекомендованим листом на адресу товариства: 73036  
м.Херсон, вул.Перекопська, 162, письмову заяву про придбання акцій до-
даткової емісії. У заяві повинно бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові 
акціонера (або повне найменування - для юридичної особи); паспортні 
дані (для фізичних осіб); реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (код ЄДРПОУ – для юридичної особи); місце проживання (або 
місцезнаходження - для юридичної особи); кількість акцій, якою володіє 
акціонер та кількість акцій, які він бажає придбати; контактні дані; дата 
складання заяви, підпис акціонера (підпис уповноваженої особи та печат-
ка – для юридичної особи). Також в зазначений вище період акціонер, 
який подав відповідну заяву про придбання акцій, вносить кошти в націо-
нальній валюті в сумі, яка дорівнює повній вартості акцій, що придбава-
ються акціонером, шляхом їх перерахування на поточний рахунок товари-
ства за реквізитами: одержувач ПАТ «Херсонський маслозавод», код 
ЄДРПОУ 05507442, п/р 2600501693343 в ХФАТ «Укрексімбанк»,  
МФО 352639, або готівкою через касу товариства. Протягом 5 робочих 
днів з дати отримання від акціонера коштів у сумі вартості акцій, що ним 
придбаваються, але не пізніше 04.05.15, товариство надсилає такому ак-
ціонеру за адресою, вказаною в заяві про придбання акцій, або вручає під 
розпис акціонеру чи його уповноваженому представнику, письмове 
зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій. В період з 05.05.15 по 
26.05.15 включно здійснюється укладання договорів купівлі-продажу акцій 
з акціонерами, які реалізували своє переважне право, на придбання тієї 
кількості акцій, на які були подані заяви та повністю оплачені кошти за 
акції.

ТОВариСТВО З ОБМЕжЕНОю 
ВIДПОВIДаЛьНIСТю  

«IНВЕСТицIйНа БУДIВЕЛьНа КОМПаНIЯ 
«арТЕМ»

річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Основні відомості про емітента

Повне найменування – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Iнвестицiйна будiвельна компанiя «Артем»; Код за ЄДРПОУ – 
33566130; Місцезнаходження – 07443, Київська обл., Бровар-
ський р-н, с.м.т. Калинiвка, вул. Iгорева, 15; міжміський код та теле-
фон - (044)481-26-36; Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 25.03.15р; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію - http://ibk.pat.ua; П. І. Б. аудитора (фізичної особи - під-
приємця), яким проведений аудит фінансової звітності - Лахно Тарас 
Анатолійович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.)

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів 96 961.4 96 944.0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7.0 13.4
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Виробничі запаси 70055.3 70055.3
Сумарна дебіторська заборгованість 20554,4 21682.7
Грошові кошти та їх еквіваленти 32,8 801,8
Власний капітал 10 126,0 10 126,0
Статутний капітал 6 300,0 6300,0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

3826,0 3826,0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 85555,3 86227,3
Поточні зобов’язання і забезпечення 1280,1 590,7
Чистий прибуток (збиток) 0 2,6
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(місцезнаходження: 23800, Вінницька обл., Теплицький р-н, смт. Те-
плик, вул. Коцюбинського 3, код за ЄДРПОУ 05487587) (далі – товари-
ство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерно-
го Товариства, які відбудуться 28 квітня 2015 року об 11:00 годині за 
адресою: Україна, Вінницька обл., Теплицький р-н, смт. Теплик, 
вул. Коцюбинського, 3, в адмінбудинку, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах від-
будеться з 10:30 до 10:50 у день та за місцем проведення загальних 
зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 22 квітня 2015 р.

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

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

2. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2014 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2014 р.
5. Прийняття рішення за насідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Виконавчого органу та звіту Ревізора.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом за 2014 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2015 рік.
9. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради.
Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує осо-

бу (паспорт, тощо), та довіреність на право участі в зборах та голосу-
вання, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за 

адресою: Україна, Вінницька обл., Теплицький р-н, смт. Теплик,  
вул. Коцюбинського, 3, в адмінбудинку, кабінет директора з понеділка 
по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – 
також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор 
Волошин М.І.

Довідки за телефоном: (04343) 6-76-13.

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

Найменування показника Перiод
Звiтний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього активiв 5120 5084
Основнi засоби 804 999
Довгостроковi фiнансовi інвестиції 0 0
Запаси 133 157
Сумарна дебiторська заборгованість 4132 3186
Грошовi кошти та їх еквіваленти 10 5
Нерозподiлений прибуток -3822 -3821
Власний капiтал -891 -890
Статутний капiтал 177 177
Довгостроковi зобов’язання 0 0
Поточнi зобов’язання 6011 5974
Чистий прибуток (збиток) -1 16
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 708 708
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених 
протягом перiоду (шт.)

0 0

Загальна суму коштiв, витрачених 
на викуп власних акцiй протягом 
перiоду

0 0

Чисельнiсть працiвникiв на кінець перiоду 
(осiб)

2 2

Директор  Волошин М.І.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО  
«ТЕПЛиКрайаГрОХІМ» 

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ВиШГОрОДСІЛьриБГОСП» 

(адреса: Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Київська, 10, 
код ЄДРПОУ – 00476961) повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2015 р. об 11:00 за 
адресою: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Київська, 10,  
ПраТ «Вишгородсільрибгосп», зал №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться з 10.00 до 10.50 у день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 22 квітня 2015 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОрЯДОК ДЕННий):

1. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської 
діяльності товариства у 2014 році та визначення основних напрямків ді-
яльності на 2015 рік;

2. Затвердження звіту Наглядової ради про роботу за 2014 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік;
5. Переобрання Наглядової ради товариства згідно Статуту.
6. Розподіл прибутку товариства (визначення порядку покриття збитків) 

за підсумками роботи у 2014 році та затвердження нормативів розподілу 
прибутку на 2015 рік.

До дати проведення зборів, акціонери (учасники) можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
зборів, за адресою товариства: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Київ-

ська, 10, в адмінбудинку, кімната №1, по вівторкам і четвергам з 10-00 до 
16-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – Голова правління Малиш Г.Г. Тел. /04596/ 5-46-02.

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

Найменування показника Перiод
Звiтний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього активiв 1784,7 1945,5
Основнi засоби 1464,6 1581,4
Довгостроковi фiнансовi інвестиції - -
Запаси 131,0 170,0
Сумарна дебiторська заборгованість 134,7 139,6
Грошовi кошти та їх еквіваленти 7,8 7,9
Нерозподiлений прибуток (збиток) -349,7 -111,7
Власний капiтал 1331,9 1619,9
Статутний капiтал 489,1 489,1
Довгостроковi зобов’язання - -
Поточнi зобов’язання 452,8 325,6
Чистий прибуток (збиток) -349,7 -111,7
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 1956992 1956992
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом 
перiоду (шт.)

- -

Чисельнiсть працiвникiв на кінець перiоду (осiб) 26 28

Голова правління  Малиш Г.Г.

річна інформація емітента за 2014 р.
1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне то-

вариство «AICE Україна»; код за ЄДРПОУ – 21691356; місцез-
находження – 01054, м. Київ, вул. Воровського, 24, корпус 1, 
3-й поверх; міжміський код та телефон - (044) 230-02-40.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії –  
24.03.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію - www.autoplan.com.ua.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО  
«AICE УКраїНа»
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ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«СТОК ХОЛДЕр» 

(ідентифікаційний код 32553549, місцезнаходження: 03039, Україна, 
м. Київ, вул. Байкова, буд. 7, далі по тексту – «Товариство»), повідомляє 
про те, що 29 квітня 2015 року за адресою: 04053, Україна, м. Київ, 
вул. Кудрявська, 11, 1-й поверх, конференц-зал, відбудуться річні за-
гальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»).

Початок Загальних Зборів о 10 год.00 хв.
Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, що прибули для 

участі у Загальних Зборах, здійснюється за місцем проведення Загаль-
них Зборів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних Зборах – станом на 24 годину 23 квітня 2015 року.

Перелік питань,  
що виносяться на голосування на Загальних Зборах  

(порядок денний):
1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних Збо-

рів та затвердження порядку голосування на річних загальних зборах 
акціонерів Товариства.

2. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства про 
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.

3. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства про 
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 
(річного звіту) Товариства за 2014 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 
директора та звіту Ревізора Товариства за 2014 рік. 

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік та їх ви-

плату.
8. Про схвалення (погодження) значних правочинів, вчинених Товари-

ством в 2014 році.
9. Про вчинення та попереднє схвалення правочинів, в тому числі  

значних.
10. Про визначення та затвердження основних напрямів діяльності 

Товариства в 2015 році.

11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства та розірвання 
укладеного з ним договору.

12. Про обрання Ревізора Товариства, затвердження умов договору, 
що укладатиметься з ним та обрання особи, яка уповноважується на 
його підписання. 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, починаю-
чи з 24.03.2015 року з 10.00 год. до 16.00 год. (крім суботи та неділі, обі-
дня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням Товариства 
(03039, Україна, м. Київ, вул. Байкова, буд. 7, кім. 1). 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Горисла-
вець Н.Ю.

Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника 2014 р. 2013 р.

Усього активів 44142,0 44023,1
Основні засоби (Залишкова вартість)
Основні засоби (Первісна вартість)
Незавершені капітальні інвестиції

5,6
84,5
90,2

6,7
84,5
90,2

Довгострокові фінансові інвестиції 43872,5 43872,5
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 135,7 0,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 38,0 52,7
Нерозподілений прибуток 17857,4 30555,5
Власний капітал 18123,4 30821,5
Статутний капітал 231,3 231,3
Довгострокові зобов`язання 26018,1 13188,5
Поточні зобов`язання 0,5 -
Чистий прибуток (збиток) -12698,1 559,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2649931 2649931
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

Генеральний директор  Гориславець Н.ю.

Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія 

«Київміськбуд» 
(код ЄДрПОУ 23527052) (далі — Товариство), що знаходиться за 

адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4/6, інформує про проведення черго-
вих загальних зборів акціонерів (далі — Збори).

Дата та час реєстрації учасників Зборів: 30 квітня 2015 року з 9.00 до 
10.45 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-
нерів буде складено станом на 24 годину 24 квітня 2015 року.

Дата та час відкриття Зборів: 30 квітня 2015 року о 11.00 год.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Європейський універ-

ситет, м. Київ, бульвар академіка Вернадського, 16-В (актовий зал).

Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря, інших робочих органів Зборів, затвер-

дження регламенту Зборів.
2. Звіт Правління про діяльність Товариства за 2014 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Това-

риства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2014 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансо-

вої звітності Товариства за 2014 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
9. Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків 

Товариства 
за 2014 рік.
10. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства у 

зв’язку із закінченням терміну дії їх контрактів.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними осо-

бами в Наглядову раду Товариства. Визначення особи (осіб) яка (які) упо-
вноважуються на підписання зазначених договорів.

13. Затвердження фінансового плану на 2015 рік.

Для участі у Зборах Вам необхідно:
- мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціо-

нера чи його представника;
- для представників акціонерів юридичних та фізичних осіб при собі 

мати довіреність на право участі у Зборах, оформлену згідно чинного за-
конодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з поряд-
ком денним Зборів, за місцезнаходженням Товариства — м. Київ, вул. Су-
ворова, 4/6, кім. 701, з понеділка по четвер з 15-00 год. до 17-30 год. По-
передній запис та телефон для довідок: (044) 2809218. Відповідальна 
особа по роботі з акціонерами — Катриченко Ю. О. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПаТ «ХК «Київміськбуд» 

за міжнародними стандартами
Найменування показника Період  тис. грн.
 Звітний 2014р.  Попередній 2013р.
Усього активів  5 251 795  4 480 232
Основні засоби  256 294  259 068
Довгострокові фінансові інвестиції  22 044  23 507
Запаси  4 658 365  3 798 493
Сумарна дебіторська заборгованість  231 864  342 779
Грошові кошти та їх еквіваленти  39 379  19 009
Нерозподілений прибуток  607 728  569 885
Власний капітал  711 723  677 520
Статутний капітал  16 535  16 535
Довгострокові зобов’язання  4 050 179  3 448 402
Поточні зобов’язання  480 575  344 386
Чистий прибуток  73 895  80 450
Середньорічна кількість акцій, шт.  66 138 480  66 138 480
Кількість власних акцій, викуплених  -  -
протягом звітного періоду, шт. 
Загальна сума коштів, витрачених  -  -
на викуп власних акцій протягом 
звітного періоду 
Чисельність працівників на кінець 
періоду, осіб 726  405

Наглядова рада, Правління ПаТ «ХК «Київміськбуд»

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ХОЛДиНГОВа КОМПаНІЯ «КиїВМІСьКБУД»
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ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ХарКІВфОрМВиДаВ»

(код за ЄДРПОУ 02426140, місцезнаходження: 61003, 
м. Харків, пров. Слюсарний, 1)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 30 квітня 2015 р. о 15:00 год за адресою: 
м. Харків, пров. Слюсарний, 1, кабінет директора.

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 зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності під-

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

наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслід-

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

за 2014 рік.
9. Відкликання Наглядової ради Товариства
10. Відкликання Ревізора Товариства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

13. Обрання Ревізора Товариства.
14. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного 

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок до-
даткових внесків.

15. Про приватне розміщення акцій ПрАТ «Харківформвидав» та за-
твердження переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій 
ПрАТ «Харківформвидав».

16. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «Харківформвидав», 
якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії;
- прийняття рішення про довгострокове закінчення укладання договорів 

з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів укладання договорів з першими власниками 

у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішень про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції;
- письмове повідомлення кожного акціонера, який має переважне право 

на придбання розміщуваних акціонером акцій, про можливість реалізації 
такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкова-
ному органі.

17. Про визначення уповноважених осіб ПрАТ «Харківформвидав», 
яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про 
розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, 
які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством 
належних їм акцій.
Основні показники фінансо-госопдарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

2013 рік 2014 рік
Усього активів 2944.4 2824.3
Основні засоби 1935.0 2198.0
Довгострокові фінансові інвестиції 216.8 80.4
Запаси 666.9 407.7
Сумарна дебіторська заборгованість 89.4 108.3
Грошові кошти та їх еквіваленти 2.3 5.5
Нерозподілений прибуток 975.6 945.4
Власний капітал 88.7 88.7
Статутний капітал 1010.0 1010.0
Довгострокові зобов'язання 19.9 16.4
Поточні зобов'язання 850.2 763.8
Чистий прибуток (збиток) (43.6) (12.6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 7
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах станом на 24 годину 24 квітня 2015 року, за три робочі дні до дня про-
ведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акці-
онери можуть звертатися за адресою: м. Харків., провулок Слюсарний, 1, ка-
бінет директора з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Кулик С.О. 

Документи надаються акціонеру та/або його представнику для ознайом-
лення, на підставі його письмового запиту, отриманого АТ «ХАРКІВФОРМ-
ВИДАВ» не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день 
проведення чергових річних загальних зборів акціонерів АТ «ХАРКІВФОРМ-
ВИДАВ» - в місці їх проведення без попереднього письмового запиту

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

Тел. для довідок: (057) 731-21-36.
Наглядова рада аТ «ХарКІВфОрМВиДаВ»

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «КиїВ-
СьКий КрОХМаЛьНОПЕрЕрОБНий КОМБІНаТ» (міс-
цезнаходження: Україна, 08290, Київська обл., смт. Гостомель, вул. Кірова, 
8, код ЄДРПОУ – 00383403) (надалі – Товариство) повідомляє про прове-
дення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 
квітня 2015 р. об 11:00 за адресою: 08290, Київська обл., смт.  Госто-
мель, вул. Кірова, 8, зал нарад №1.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 
27  квітня 2015 р. з 10 години 30 хвилин до 10 години 55 хвилин за місцем 
проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 21 квітня 2015 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(ПОрЯДОК ДЕННий):

1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження 
регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Директора Товариства за 2014 р.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р.
4. Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2014 р.
5. Прийняття рішення за насідками розгляду звіту Директора та звіту 

Ревізійної комісії.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товари-

ства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження договорів (значних правочинів), укладених Директо-

ром за звітний період, та обговорення акціонерних угод.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
До дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись з 

документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного 
зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 08290, Київська обл., 
смт. Гостомель, вул. Кірова, 8, з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00, а в 
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Директор Трофімов Євген Якович, тел. (050) 311-87-88.

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

Найменування показника
Перiод

Звiтний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього активiв 2994 2970
Основнi засоби 2811 2852
Довгостроковi фiнансовi інвестиції - -
Запаси 30 28
Сумарна дебiторська заборгованість 137 80
Грошовi кошти та їх еквіваленти 16 10
Нерозподiлений прибуток -123 -166
Власний капiтал 1962 1962
Статутний капiтал 1002 1002
Довгостроковi зобов'язання - -
Поточнi зобов'язання 156 178
Чистий прибуток (збиток) -55 -43
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 4007020 4007020
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом 
перiоду (шт.)

- -

Чисельнiсть працiвникiв на кінець перiоду (осiб) 6 6

Директор  Трофімов Євген Якович
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПрО ВиНиКНЕННЯ ОСОБЛиВОї ІНфОрМацІї ПрО 
ЕМІТЕНТа 

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство виробничо - тех-
нічної комплектації «Півден захід хім рембудмонтаж»
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 24916198
Адреса місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 110
Телефон емітента (044) 492-35-68
Електронна поштова адреса 
емітента

zhogolevpv@gmail.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 24916198.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента
21 березня 2015 р. річними загальними зборами Приватного акціонерного 
товариства виробничо - технічної комплектації «Південзахідхімрембуд-
монтаж» (надалі – Товариство) були прийняті рішення про зміну складу 
посадових осіб.
Припинено повноваження посадової особи Голова Наглядової ради Фар-
тушний Михайло Михайлович (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Повноваження припинено за угодою сторін. Особа не во-
лодіє часткою в статутному капіталі. Особі не належать акції Товариства. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадо-
ва особа перебувала на посадi з 03.08.2011 р. 
Припинено повноваження посадової особи Член Наглядової ради Алек-
сандрова Тетяна Петрівна (особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Повноваження припинено за угодою сторін. Особа не володіє 
часткою в статутному капіталі. Особі не належать акції Товариства. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова осо-
ба перебувала на посадi з 03.08.2011 р.
Припинено повноваження посадової особи Член Наглядової ради Поно-
марева Галина Михайлівна (особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Повноваження припинено за угодою сторін. Особа не володіє 
часткою в статутному капіталі. Особі не належать акції Товариства. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова осо-
ба перебувала на посадi з 03.08.2011 р.
Припинено повноваження посадової особи Голова Ревізійної комісії Ко-
робко Тетяна Борисівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Повноваження припинено за угодою сторін. Особа не володіє 
часткою в статутному капіталі. Особі не належать акції Товариства. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова осо-
ба перебувала на посадi з 03.08.2011 р.
Призначено на посаду Член Наглядової ради особу Коробко Бориса Івано-
вича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не 
володіє часткою в статутному капіталі. Особу призначено в зв’язку зі звіль-
ненням попередньої посадової особи. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п’яти років: президент ТОВ «Компанія Агронафтохім». Посадову особу 
обрано на невизначений термін. Особі не належать акції Товариства. 

Призначено на посаду Член Наглядової ради особу Коробко Тетяну Бори-
сівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не 
володіє часткою в статутному капіталі. Особу призначено в зв’язку зі 
звільненням попередньої посадової особи. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п’яти років: головний спеціаліст ПрАТ «Укргазенерго». По-
садову особу обрано на невизначений термін. Особі не належать акції 
Товариства.
Призначено на посаду Член Наглядової ради особу Медведєву Вікторію Гри-
горівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не 
володіє часткою в статутному капіталі. Особу призначено в зв’язку зі звіль-
ненням попередньої посадової особи. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: менеджер ЗЕД ТОВ «Українська нафточімічна компанія-УНХК». 
Посадову особу обрано на невизначений термін. Особі не належать акції То-
вариства.
Призначено на посаду Ревізор особу Рачківський Олександр Петрович (осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володіє част-
кою в статутному капіталі. Особу призначено в зв’язку зі звільненням попере-
дньої посадової особи. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
Завідувач складом ПрАТ ВТК «Південзахідхімрембудмонтаж». Посадову осо-
бу обрано на невизначений термін. Особі не належать акції Товариства.
21 березня 2015 р. Наглядовою радою Товариства були прийняті рішення 
про зміну складу посадових осіб.
Призначено на посаду Голова Наглядової ради особу Коробко Бориса Іва-
новича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не 
володіє часткою в статутному капіталі. Особу призначено в зв'язку зі звіль-
ненням попередньої посадової особи. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: президент ТОВ «Компанія Агронафтохім». Посадову особу 
обрано на невизначений термін. Особі не належать акції Товариства. 
Припинено повноваження Голови Правління Антоненко Ольга Романівна 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження 
припинено за угодою сторін. Особа не володіє часткою в статутному капі-
талі. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi 
з 03.08.2011 р.
Призначено на посаду Голова Правління особу Фартушний Михайло Михай-
лович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не во-
лодіє часткою в статутному капіталі. Особу призначено в зв'язку зі звільнен-
ням попередньої посадової особи. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Заступник директора ТОВ «Євро Полімер Компаунд», Директор 
за сумісництвом ТОВ «Интрехім». Посадову особу обрано на невизначений 
термін. Особі не належать акції Товариства.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства 
Голова Правління Фартушний М.М.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
ВирОБНичО - ТЕХНІчНОї КОМПЛЕКТацІї «ПІВДЕН ЗаХІД ХІМ рЕМБУДМОНТаж»

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ДУНайВОДБУД — 124»

(код ЄДРПОУ: 01035874,  
місцезнаходження: 67806, Одеська область,  

Овідіопольський район, 7-й км. Овідіопольської дороги)
повідомляє, що в опублікованому в бюлетені «Відомості 

НКЦПФР» №55 від 23.03.2015р. повідомленні про проведення за-
гальних зборів акціонерного Товариства, які відбудуться 30 квітня 
2015 року о 13.00 годині за адресою: Україна, 67806, Одеська об-
ласть, Овідіопольський район, 7-й км. Овідіопольської дороги, 
кімната (офіс) №1, було припущено технічну помилку, а саме: вка-
зано, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у за-
гальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом 
на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних 
зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 26.04.2015 року, а слід читати 
«реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних 
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, складеному станом на 
24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних збо-
рів акціонерів, тобто на 24.00 год. 24.04.2015 року».

Телефон для довідок: (0482) 30-62-37
Директор  В.В. ачинцев

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-
ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів(для опублікуван-

ня в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «СТраХОВа 
КОМПаНIЯ «ЗГОДа»,
34731055, 03110, м. Київ, вул. Клiнiчна, 
23-25, (044) 220-10-53

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

24.03.2015

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

http://skzgoda.com.ua
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ AІCE УКРАЇНА 82
2. ПІДІФ АВТОАЛЬЯНС-ПОРТФОЛІО 26
3. ПАТ АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562 19
4. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15342 63
5. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002 13
6. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002 73
7. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16301 64
8. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16365 27
9. ПРАТ АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ 70
10. ПАТ АГРОБУД-1 9
11. ПРАТ АГРОПОСТАЧ 37
12. ПРАТ АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 24
13. ПАТ АГРОХІМ-СЕРВІС 44
14. ПАТ АКЦЕНТ–БАНК 52
15. ПАТ АЛЬФА-КАПІТАЛ 42
16. ПАТ АЛЬФА-КАПІТАЛ 42
17. ПРАСТ АСТРО-ДНІПРО 39
18. ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 25
19. ПРАТ БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 33
20. ПРАТ БЕАРС 22
21. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ 28
22. ПРАТ БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237 62
23. ПРАТ БОСКО ПЛЮС 37
24. ПРАТ БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50 13
25. ПАТ БУДДЕТАЛЬ 44
26. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 77
27. ПАТ ВИЛКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛІВ 42
28. ПРАТ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БЕРЕСТ» 62
29. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ «ПІВДЕНЗАХІДХІМРЕМБУДМОНТАЖ» 85
30. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «МТН-ПОЛТАВА» 53
31. ПРАТ ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП 82
32. ПРАТ ВИШНЕВЕ 76
33. ВАТ ВИШПІЛЬСЬКЕ 12
34. ПАТ ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА 31
35. ПРАТ ВІННИЦЯСПЕЦАВТОТРАНСПОРТ 40
36. ПАТ ВІТАМІНИ 79
37. ПРАТ ВНЗ «НАУ» 68
38. ПРАТ ВО «ДЕРЕВИННІ ПЛИТИ ТА МАТЕРІАЛИ» 66
39. ПРАТ ВОДАН 28
40. ПРАТ ВОДІНВЕСТ 64
41. ПАТ ВОЛНА 60
42. ПАТ ГАЛАНТ 11
43. ПРАТ ГІРНИЧО – МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС 78
44. ПРАТ ГІРНИЧО – РУДНІ ТЕХНОЛОГІЇ 78
45. ПРАТ ГРАНІТ 7
46. ПРАТ ДЕВОН 63
47. ПРАТ ДІГ 41
48. ПАТ ДНІПРОАЗОТ 52
49. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5 59
50. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ» 42
51. ПАТ ДНІПРОПЛАСТМАС 30
52. ПАТ ДНІПРЯНКА 10
53. ПРАТ ДОНБАСЗАЛІЗОБЕТОНБУД 74
54. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД №2 59
55. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 71
56. ПРАТ ДУНАЙВОДБУД-124 85
57. ПАТ ЕНЕРГІЯ 18
58. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 24
59. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 76
60. ПАТ ЗАВОД «ЛЬВІВСІЛЬМАШ» 35
61. ПАТ ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН 36
62. ПРАТ ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА 61
63. ПРАТ ЗАПОРІЖТАРА 30
64. ПРАТ ЗІРАСТ-ДНІПРО 49
65. ПАТ ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «АКУСТИКА» 36
66. ПАТ ЗНКІФ «САТУРН» 14
67. ПРАТ ЗОЛОТИЙ КОЛОС 45
68. ПАТ ІДЕЯ БАНК 53
69. ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЕМ» 81
70. ПРАТ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ 31
71. ПРАТ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ГРУПА «ТЕЛЕГРАФЪ» 5
72. ПАТ ІСКРА 60
73. ПРАТ КАЛИНА-95 17
74. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 48
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
75. ПАТ КАРПАТКУРОРТБУД 11
76. ПАТ КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 4
77. ПАТ КАХОВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 3
78. ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ» 80
79. ПАТ КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ 71
80. ПРАТ КИЇВСОЦБУД 56
81. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ГОМЕОПАТИЧНИЙ ЦЕНТР ІМ. ДАМІАНА ПОПОВА 37
82. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ КРОХМАЛЬНОПЕРЕРОБНИЙ КОМБІНАТ 84
83. ПАТ КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ-СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 23
84. ПАТ КИЇВУНІВЕРСАЛ 69
85. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» 46
86. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 46
87. ПРАТ КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 21
88. ПАТ КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА» 23
89. ПРАТ КОМПАНІЯ «ІНТЕРЛОГОС» 9
90. ПРАТ КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» 25
91. ПРАТ КОМПЛЕКС-П 6
92. ПРАТ КОРІС УКРАЇНА 5
93. ПАТ КОРОСТИШІВГАЗ 81
94. ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД «КОНДИЦІОНЕР» 59
95. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА 16
96. ПРАТ КСУМ 64
97. ПРАТ ЛАДА - ПОДІЛЛЯ 69
98. ПРАТ ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ 32
99. ПРАТ ЛУГАНСЬКИЙ ПАТРОННИЙ ЗАВОД 10
100. ПАТ ЛЬВІВЕЛЕКТРОМАШ 48
101. ПАТ ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» 33
102. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14630 20
103. ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 51
104. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 55
105. ПРАТ МАЛЬВА 8
106. ПРАТ МЕРЧАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 75
107. ПАТ МОТОР СІЧ 54
108. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «СЕНСОР» 34
109. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 43
110. ПРАТ НВК «ДІАПРОФ-МЕД» 68
111. ПРАТ НВП «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ» 58
112. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 70
113. ПАТ НІТОР 28
114. ПРАСТ НОВИЙ ДНІПРО 39
115. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ 74
116. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 72
117. ПРАТ НОВОСЕЛИЦЯ «ЛАДА» 16
118. ПРАТ ОБ’ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОСК РЕЗЕРВ» 4
119. ПАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 15
120. ПАТ ОДЕСАВТОТРАНС 75
121. ПАТ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 60
122. ПРАТ ОЛСТАС 80
123. ПАТ ОСОКОР 20
124. ПРАТ ПЕРВОМАЙСЬКЕ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 55
125. ПРАТ ПЕРЕРОБНИК 44
126. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -82 21
127. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА» 15
128. ВАТ ПЛЕМЗАВОД ІМ. ШМІДТА 36
129. ПАТ ПЛОДООВОЧ 66
130. ПРАТ ПМК-11 66
131. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» 38
132. ПРАТ ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ 27
133. ПАТ ПОЛОНСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ КОМБІНАТ 50
134. ПРАТ ПРЕСТИЖ ГРУП 72
135. ПАТ ПРЕСТИЖ-ІНТЕР 47
136. ПРАТ ПРИВАТ 29
137. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 6
138. ПРАТ ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «УКРЦЕМЕНТ» 16
139. ПРАТ ПРОМІНВЕСТГРУП-1 22
140. ПРАТ ПРОМСНАБ 41
141. ПРАТ РАДОМИШЛЬСЬКИЙ «АГРОХІМ» 34
142. ЗАТ РЕД ХОЛДИНГС ЛТД 72
143. ПРАТ РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» 65
144. ПАТ РЕМБУД 47
145. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 1 3
146. ПРАТ РІВНЕНСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 49
147. ПАТ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР 19
148. ПРАТ РОСИНКА 79
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
149. ПАТ СВІЖАЧОК 45
150. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 6
151. ПРАТ СІЛЬБУД 63
152. ПРАТ СІРІУС-БУД 65
153. ПАТ СКАЛАТСЬКА ФАБРИКА «ЛОТОС» 56
154. ПРАТ СКІФ-АВТО 67
155. ПАТ СПЕЦАВТОМАТИКА 77
156. ПРАТ СПЕЦБУД-ХЕРСОН 80
157. ПРАТ СТОК ХОЛДЕР 83
158. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРО» 48
159. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗГОДА» 85
160. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА» 13
161. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» 57
162. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНА» 32
163. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» 7
164. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ» 60
165. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН-ГАРАНТ» 11
166. ПАТ СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» 17
167. ПРАТ СУПУТНИК-УКРАЇНА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 61
168. ПРАТ ТАЙГА-95 67
169. ПРАТ ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ 82
170. ПРАТ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ «БУДІВЕЛЬНИК» 56
171. ПАТ ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ 35
172. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬПЛЕМСЕРВІС 29
173. ПАТ УКРАВТОРЕСУРС 50
174. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ 47
175. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ - МИКОЛАЇВ 51
176. ПРАТ УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА 57
177. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 80
178. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН 73
179. ПАТ УКРГАЗПРОМБАНК 40
180. ПРАТ УКРЕНЕРГОМОНТАЖ 56
181. ПРАТ УКРПРОМ-СЕРВІС 14
182. ПРАТ УТКІВСЬКЕ ВІДГОДІВЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 27
183.  ТОВ ФАКТОРИНГ ФІНАНС 5
184. ПАТ ФАСТІВСЬКЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЗАК» 18
185. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 46
186. ПРАТ ФОРА РІТЕЙЛ 10
187. ПРАТ ХАРКІВПРОДМАШ 43
188. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД 34
189. ПРАТ ХАРКІВФОРМВИДАВ 84
190. ПРАТ ХАРМ 12
191. ПРАТ ХЕРСОНСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ МІСЬКОГО 

ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА
71

192. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 81
193. ПРАТ ХІМЧИСТКА 72
194. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО 26
195. ПАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД» 83
196. ПРАТ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ УЧБОВИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 28
197. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 38
198. ВАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ» 58
199. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41 54
200. ПРАТ ЮГТРАНСАВТО 32
201. ПРАТ ЯКУШИНЕЦЬКЕ 8

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 № 15053
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
25.03.2015 р. 


