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Повідомлення про оприлюднення проекту
регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою отримання зауважень і пропозицій, оголошує
про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» на офіційному сайті Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку http://www.nssmc.gov.ua/.
Метою розробки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних
товариствах» є підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах шляхом:
- удосконалення механізму визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів;
- удосконалення механізму придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідком придбаного
контрольного пакету акцій;
- запровадження механізму придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідком придбаного
контрольного та значного контрольного пакету акцій;
- запровадження механізму обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера – власника 95 відсотків акцій товариства;
- запровадження механізму обов'язкового придбання
власником пакету акцій у розмірі більше ніж 95 відсотків
простих акцій товариства, на вимогу акціонерів товариства належних їм акцій.
Зауваження і пропозиції до законопроекту надавати у
письмовій та електронній формі протягом місяця з дня

публікації цього повідомлення за адресою: відділ розвитку законодавства департаменту аналізу, стратегії та
розвитку законодавства Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вул. Московська, 8, м. Київ601, 01010, e-mail: olexandr.budionnyi@nssmc.gov.ua та
Державній регуляторній службі України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Голова Комісії
T. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку «Про затвердження Змін до Положення
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових
організацій та їх обігу (щодо удосконалення
порядку емісії облігацій міжнародних фінансових 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 облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (щодо удосконалення порядку емісії
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу)» (далі – Проект), розроблений відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою
удосконалення порядку емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу.
Проектом передбачено внесення змін до Положення
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
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лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня
2014 року за № 171/24948, що повязані з необхідністю
удосконалення порядку емісії облігацій міжнародних фінансових організацій у зв’язку з особливостями функціонування таких організацій та оформленням їх внутрішніх
документів, та направлені на спрощення деяких реєстраційних процедур НКЦПФР, що пов’язані з емісією таких
облігацій.
Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсилатися за адресою:
Національній комісії з цінних паперів та фондового
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30
(департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів) та на адресу електроної пошти (e-mail):
nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.
Проект оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії – 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 Національної 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 Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 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 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 Національної 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 Положення
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 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 К у зв’язку з анулюванням викуплених облігацій.
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зупинено обіг облігацій ТОВ «К.А.Н.» серії К – розпорядження № 28-КФ-ЗО-О від 24 березня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 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 Положення
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 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, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б, на зупинення обігу облігацій серії L у зв’язку з анулюванням викуплених 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 Національної 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 Положення
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 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, зупинено обіг облігацій ТОВ «К.А.Н.» серії N – розпорядження
№ 30-КФ-ЗО-О від 24 березня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
24.10.2013 року № 2484 та на підставі пункту 11 Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 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 конструкторське бюро «Південь», код за ЄДРПОУ:
14310939 – розпорядження № 25-КФ-З від 24 березня
2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Національної 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 фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішен-
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ням Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013р. № 2998 (із змінами та
доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2014р. за № 171/24948, та відповідно
до документів, отриманих від Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК»,
49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код за ЄДРПОУ: 14360570, на скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з погашенням облігацій (серія V), скасовано реєстрацію випуску облігацій
(серія V) Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК». Свідоцтво про
реєстрацію випуску облігацій (серія V) Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» від 07 лютого 2012 року № 06/2/2012, видане
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, дата видачі свідоцтва: 10 травня 2012 року, анульовано – розпорядження № 42-КФ-С-О від 19 березня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Національної 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 фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013р. № 2998 (із змінами та
доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2014р. за № 171/24948, та відповідно
до документів, отриманих від Публічного акціонерного
товариства «УКРСОЦБАНК», 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, код за ЄДРПОУ: 00039019, на скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з погашенням облігацій (серія І), скасовано реєстрацію випуску облігацій
(серія І) Публічного акціонерного товариства «УКР
СОЦБАНК». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (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, анульовано – розпорядження № 43-КФ-С-О від 19 березня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
24.10.2013 № 2484, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.10.2014р.
№ 1393, пункту 27 розділу I Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
31 липня 2012 року № 1073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за
№ 1431/21743, пункту 1 розділу IV Порядку скасування 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 комерційний банк», 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 9-А,
код за ЄДРПОУ: 21570492, на реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій, скасовано реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк». Тимчасове
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк»
від 26 грудня 2014 року № 158/1/2014 - Т, видане Національною 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 посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Каховський райагрохім» скликає загальні збори акціонерів 30.04.2015р.

о 10:00 за адресою товариства: Херсонська обл., м.Каховка, вул.Промислова, 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.Попереднє схвалення значних правочинів. Дата складення переліку акціонерів, які
мають право на участь у зборах 24.04.15. З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до Генерального директора Трояна Г.І. Реєстрація учасників зборів 30.04.2015 з 09:00 до 09:45 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та
довіреність. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
(2014/2013): Усього активів 2034/2124. Основні засоби 2017/2111. Запаси 2/2.
Сумарна дбт заборгованість 14/11. Грошові кошти та їх еквіваленти 1/0. Непокритий 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 товариства: м.Херсон, вул.Фонтанна, 7-А, кабінет директора, з таким порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт про результати діяльності за 2014р. 3.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття
збитків за 2014р. 5.Обрання наглядової ради та ревізора. Дата складення 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 паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність. Основні показники
фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (2014/2013): Усього активів 333/333. Основні засоби 333/333. Власний капітал 112/112. Статутний капітал 3/3. Непокритий збиток -89/-89. Поточні зобов’язання
221/221. Кількість акцій 6584/6584. Чисельність працівників 1/1.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів

публічного акціонерного товариства
«Каховський завод електрозварювального 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 загальних 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 рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2012, 2013 та 2014
роки.
5. Звіт ревізійної комісії товариства за 2012, 2013 та 2014 роки. Прийняття 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 цивільноправових 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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОБ’ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОСК РЕЗЕРВ»

(ідентифікаційний код 23738116) (надалі Товариство) повідомляє про
проведення чергових Загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які відбудуться 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 Зборах - 21 квітня 2015 року.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів.
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 Товариства, 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 питань порядку денного, акціонери, їх представники можуть за місцезнахо-
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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 новій редакції.
18. Внесення змін до положень товариства.
19. Затвердження Положення «Про порядок надання інформації акціонерам публічного акціонерного товариства «Каховський завод електрозварювального устаткування».
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, які необхідні для проведення загальних зборів, у робочі дні з 10.00 до 12.00 години за адресою:
м. Каховка, вулиця Пушкіна, 109, інженерний корпус, перший поверх, кімната №3. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 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.)
Періоди
поперезвітний звітний
Найменування показника звітний
дній 2011
2014 рік
2013 рік 2012 рік
рік
Усього активів
299 312
319 134 308 128 188 742
Основні засоби
180 796
190 111
203 344
72 440
Довгострокові фінансові
5 305
5 305
728
728
інвестиції
Запаси
29 611
46 964
32 563
38 241
Сумарна дебіторська
59 609
51 312
47 532
51 930
заборгованість
Грошові кошти та їх
1 117
3 165
1 580
4 454
еквіваленти
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
3 723 470 3 723 470 3 723 470 3 723 470
акцій (шт.)
Кількість власних акцій,
614 669
викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів,
4 783,0
витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду
Спискова чисельність
1 000
1 100
1 145
1 160
працівників на кінець
періоду (осіб)
Наглядова рада ПАТ «КЗЕСО»

дженням Товариства: м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6, оф. 502. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними
документами є Голова Правління Самойленко О.В. тел. (044) 501-90-31
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Період
звітний
попередній
Найменування показника
2014 р.
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
8
8
(осіб)
Наглядова Рада ПрАТ «ОСК Резерв»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Коріс Україна»
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 «Коріс 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 посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Протоколом №230315 позачергового засідання Наглядової Ради від
23.03.2015р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб товариства, 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-

Приватне акціонерне товариство
«Інформаційно-видавнича група
«Телеграфъ»

(ЄДРПОУ 31607693)
Повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 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, визначення 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
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон
емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ФАКТОРИНГ ФІНАНС»,

36125262, вул. Саксаганського, 120,
1-й поверх, гнп №2, м. Київ, 01033,
(044) 498 37 89
2. Дата розкриття повного тексту 26.03.2015
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://factoring-finance.com.ua/
Інтернет, на якій розміщено
zvitnist-emitenta-cinnix-paperiv/
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою відповідальаудиторської фірми
ністю Аудиторська Фірма «Універсал(П.І.Б. аудитора – фізичної особи Аудит», 22890033
- підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори – інформація відсутня, підприємство не
являється акціонерним товариством.
6. Інформація про дивіденди – інформація відсутня, підприємство не
являється акціонерним товариством

гашеної судимості за посадові та кримінальні злочини не має. Посадова
особа не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства. Посадова 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 Генерального 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 злочини не має. Посадова особа не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства. Бегменко Андрій Валерійович обраний на посаду виконуючого 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 місцезнаходженням: 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
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
0
0
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
0
0
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
6
7
(осіб)
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 загальних 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 товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. Голови правління В.В. Винник. Телефон для довідок:
(044) 536-96-01.
в.о. Голови правління
В.В. Винник
ІІ. Основні показники
фінансово-господарської діяльності емітента
Період
Найменування показника
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
0
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних
загальна номінальна
50211
29146
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від статутно- 228,23
132,48
протягом звітного
го капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
50211
30984
цінних паперів власних випусків протягом періоду
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№58, 26 березня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПрАТ «Прилуцький м’ясокомбінат»

(код ЄДРПОУ 32275840) , що знаходиться за адресою : 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 34 ( надалі Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства , які відбудуться 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 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 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 питань 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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - голова правління Рожко Артем Миколайович.
Довідки за телефоном (04637) 53257
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2014 рік. тис. грн.
період
Найменування показника
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»

ПАТ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

Генеральний директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» (місцезнаходження: Дніпропетровська 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. Синельникове, 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 загальних 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 діяльності на 2015 рік.
3. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
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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 товариства 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 товариством.
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 загальних 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 підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
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.

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 представника).
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, необхідними 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

№58, 26 березня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПрАТ «Граніт»
(код ЄДРПОУ 14243982) , що знаходиться за адресою : 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Індустріальна, 6 ( надалі Товариство)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства , які відбудуться 29 квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою : 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 акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності 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 комісії.
2. Звіт Директора 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, т.в.о. Директора 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, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової
ради.
До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ
ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС»

ідентифікаційний код 32374372
28 квітня 2015 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український фінансовий 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 проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
4. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2014 рік, визначення розміру резервного капіталу.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства 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 Товариства.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Затвердження Положення про Загальні збори Акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, Положення про Правління Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Період
Звітний Попередній
Найменування показника
2014
2013
Усього активів
19585,0
17232,0

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань 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. 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.
період
Найменування показника
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
10
12
періоду (осіб)
Наглядова рада ПрАТ «Граніт»
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків, загальна
викуплені протягом звітного
номінальна
періоду
вартість
у відсотках від
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
паперів власних випусків протягом періоду

93,0
149,0
0
89,0
18923,0
17719,0
14665,0
1215,0
802,0
1064,0
0,83

127,0
543,0
0
8154,0
8395,0
16504
14665,0
(362,0)
612,0
116,0
0,25

0,83

0,25

1466500
0

1466500
0

0

0

0

0

Реєстрація учасників зборів відбудеться 28 квітня 2015 року з 9.00 до
09.45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу та її повноваження, доручення на право участі у зборах(для представників акціонерів),
оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Перелік акціонерів, 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 уповноважені 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 проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — т.в.о. Голови Правління Кулєніч О.І.
Довідки за тел.(044) 377-73-95.
Наглядова рада ПрАТ «Страхова компанія «Український фінансовий альянс»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№58, 26 березня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЯКУШИНЕЦЬКЕ»

Місцезнаходження Товариства: 23223, Вінницька обл., Вінницький район, с. Зарванці, вул. Акціонерна, 9.
Загальні збори відбудуться 29 квітня 2015 р. о 13 годині за місцезнаходженням 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 загальних зборах 24.04.2015 р.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки 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 зборів – 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 акціонера - паспорт та доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства. Зміни щодо питань, включених до порядку денного, та проектів
рішень із запропонованих питань можуть вноситись акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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 Товариства. 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 Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правового договору, який укладатиметься 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 Товариства.
16. Затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових контрактів 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 здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства попередньо затверджених цими зборами значних правочинів.
19. Про правове оформлення земель колективної власності Товариства.
20. Про надання згоди на передачу частини земель колективної власності Товариства.
21. Про зміну цільового призначення, розподіл та відчуження земель
приватної власності Товариства.
22. Про реалізацію нерухомого майна та інших основних засобів Товариства.
23. Прийняття рішення про долю акцій тих акціонерів, що втратили
зв’язок з Товариством.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
( тис. грн) :
період
ЗвітЗвітЗвітПопеПОКАЗНИК
ний
ний
ний
ред
2014
2013
2012
2011
Усього активів
1673,8 1968,5 1957,4 1646,1
Основні засоби (за залишковою
1170,3 1190,5 1203,8 1159,9
вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
0
0
Запаси , готова продукція
497,8
769,7
551,1
429,4
Сумарна дебіторська
4,3
7,3
202,5
35,2
заборгованість
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(38,4)
(38,4)
13,0
0,7
тий збиток)
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
0
0
0
0
протягом року
УВАГА: ВЛАСНИКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯКІ НЕ УКЛАЛИ ДОГОВІР З ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ НЕ МАЮТЬ ПРАВО ГОЛОСУ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО ПУНКТУ 10 РОЗДІЛУ УІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «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.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛЬВА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛЬВА». 2. Код за ЄДРПОУ: 23493850. Місцезнаходження: 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 посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення. У зв`язку із необхідністю продовження терміну дії повноважень Генерального директора і Ревізора, Загальними 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 посадові злочини, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяль-
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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 Генеральний 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) особу – 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
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Компанія Інтерлогос»
Приватне акціонерне товариство «Компанія Інтерлогос» (код за
ЄДРПОУ 23712217, місцезнаходження: 09102, Київська обл., м. Біла Церква, 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 фінансовогосподарської 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 більше 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.)
Період
Найменування показника
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)
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
протягом звітного
у відсотках від статутного
періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Вартість чистих активів
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

(3838)

6753

0
67599
(141213,33)

0
69654
3,93

(141213,33)

3,93

75
0

75
0

0

0

0

0

(3743)
128

6848
123

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись за адресою: 01013, м. Київ, пров. Деревообробний, 3, у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до
17.00 год., звертатись до Генерального директора Зоріна Геннадія Петровича.
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 загальних 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 представника;
- довіреність на право участі у зборах (для представників акціонерів).
Телефон для довідок: 286-60-65, Генеральний директор Г.П. Зорін.

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: Україна, 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корпус «Б», приміщення «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 Товариства.
4. Звіти Генерального директора, Наглядової ради Товариства, Ревізійної 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.

Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал

7. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової 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 Наглядової Ради та Ревізійної комісії, а також обрання особи, яка уповноважується 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 письмового запиту акціонери можуть за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. «А», каб. 111. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 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.)*
період
Найменування показника
2013
2014
50
35
Статутний капітал
46
31
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
1
Чистий прибуток (збиток)
2
2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1
2
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
(11 968)
(13 773) Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду
(805)
(2 610) Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2013
11163
855
(1753)
1116276
2

період

2014
11163
2 645
(1 805)
1116276
1

Наглядова рада Товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРЯНКА»
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: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «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 директора ПАТ «ДНІПРЯНКА» Владовича Василя Юрійовича (за основним місцем 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 сумісництвом) (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 - безстроково.
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 директор ПрАТ «ФОРА РІТЕЙЛ».
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 Владович Василь Юрiйович
24.03.2015

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРА РІТЕЙЛ»
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 «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 директора ПрАТ «ФОРА РІТЕЙЛ» Владовича Василя Юрійовича (за сумісництвом) (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 директором ПрАТ «ФОРА РІТЕЙЛ» Владовича Василя Юрійовича (за основним місцем 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). Строк призначення - безстроково.
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 директор ПрАТ «ФОРА РІТЕЙЛ».
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
Владович В.Ю.
24.03.2015

До уваги акціонерів

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 загальних зборів за адресою: 01010, м. Київ, вул. Лаврська,10, у робочі дні, в робочий час – з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00).
Відповідальна особа за надання документів на ознайомлення акціонерам – заступник Голови Правління Кривошея Ольга Петрівна,
т. 050-326-23-26..
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – документ, що посвідчує особу 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 проведення 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 питання та/або проекту рішення порядку денного за адресою: 01010, м. Київ,
вул. Лаврська,10.
Голова Правління
Кулагін Ю.М.

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»», ідентифікаційний номер 32201889, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2013 року о 11.00 годині за адресою: 01010, м. Київ, вул. Лаврська,10.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах – 24 квітня 2015 року (станом на 24.00 годину).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Луганський патронний завод».
2. Обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів 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 патронний 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-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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).відбудуться Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН-ГАРАНТ», далі – ПРАТ «СК
«ЮНІСОН-ГАРАНТ», місцезнаходження: 03028, Україна, місто Київ, проспект Науки, будинок 30-А.
Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення Річних загальних зборів акціонерів, за адресою: 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 акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт),
для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог
чинного законодавства.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних 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 акціонерів;
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, визначення їх характеру та граничної вартості;
8. Призначення відповідальної особи за зберігання печатки для засвідчення рішень Загальних зборів акціонерів;
9. Призначення відповідальної особи за зберігання печатки для засвідчення рішень Наглядової ради;
10. Призначення відповідальної особи за зберігання оригіналів протоколів та інших документів, які приймаються та затверджуються на Загальних
зборах акціонерів.

11. Призначення відповідальної особи за зберігання матеріалів відеота 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 повідомлення про скликання загальних зборів та до дати їх проведення акціонери можуть
особисто ознайомитися за адресою: 03028, місто Київ, проспект Науки, будинок 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 «ЮНІСОНГАРАНТ» 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 Правління ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» Карелін Олександр Валентинович.
З питань підготовки та проведення даних Річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ», звертайтесь за телефоном
(044) 362-46-24.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» за 2014 рік
Період
попереНайменування показника
звітний
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
48
50
Наглядова рада ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ»

ПАТ «Карпаткурортбуд»
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 «Карпаткурортбуд».
2. Про порядок проведення річних загальних зборів ПАТ «Карпаткурортбуд».
3. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів ПАТ «Карпаткурортбуд».
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.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

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 Володимировича, часткою в статутному капіталі не володіє, перебував на посаді 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 менеджера 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 статутному капіталі не володіє, займає посаду головного бухгалтера ПАТ «Галант». Термін призначення - до 14.03.2016 р.
Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали.
Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством
Голова правління
Шаперенков В.О.

Повне найменування емітента: Публічне

вариство «Галант».

акціонерне то-

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 власним бажанням Голови наглядової ради Шаперенкова К. В., у відповідності до
ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства»: Припинено повноваження: 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, перебував 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-

Голова правління

Ткачук Є.І.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИШПІЛЬСЬКЕ»

(код ЄДРПОУ 01529079, місцезнаходження:12401, Житомирська обл.,
Житомирський р-н, с. Вереси, вул. Шкільна, 19 (далі – Товариство) повідомляє, 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 зборах акціонерів Товариства складено станом на 12.10.2013 р. (дата закриття реєстру). Для реєстрації акціонерів та їх представників необхідно при
собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший
документ, що посвідчує повноваження представника оформлені відповідно 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 Наглядової ради Товариства за 2014 р. Звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) 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 діяльності Товариства у 2014 р.
6. Про скасування рішень, що прийняті на позачергових загальних зборах акціонерів 05 жовтня 2013 р.
7. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом
його реорганізації (перетворення) в товариство з додатковою відповідальністю.
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 Товариства щодо викуплених акцій.
13.Про порядок та умови обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю.
Акціонери до дати проведення річних загальних зборів мають можливість ознайомитись з документами, що необхідні для прийняття рішень з
питань порядку денного вказаних зборів, у робочі дні за адресою: Житомирський 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 зазначеними документами – Голова Комісії з припинення Товариства Заробчук 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 питань.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Період
ПопереЗвітний
Найменування показники
дній
2014 р.
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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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 діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 роки та прийняття рішення 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 договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру 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.)
Період
Найменування показника
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 робочі 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: 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 ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХарМ» - в місці їх проведення без попереднього письмового
запиту
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - довіреність,
оформлену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує
особу.
Тел. для довідок: (057) 783-71-71.
Правління ПАТ «ХарМ»

№58, 26 березня 2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: відомості 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 даних). 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 повну 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 даних). 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 повну 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 даних). 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 повну 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 паспортних 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 часткою 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: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО - БУДIВЕЛЬНЕ
УПРАВЛIННЯ №50»

2. Код за ЄДРПОУ: 05408668
3. Місцезнаходження: 07400, м. Бровари Київської області, вул. Кутузова, 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 власності на акції в депозитарній системі: 23.03.2015 р. Дата обліку: 17.03.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПIДПРИЄМСТВО 13002"

03114307
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, http://motor-city.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
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. Непогашеної 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 Хмельницькій 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. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї
діяльності обіймав наступні посади: Головний бухгалтер ПрАТ «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ»;
- Призначено Члена Правління Підгірного Ігоря Анатолійовича (Паспорт НА №815900, виданий Кам’янець-Подільським МВ УМВС України в
Хмельницькій обл. 19.02.2000 року). Призначено строком на 3 роки. Частка, якою володіє у статутному капіталі емiтента - 0,00 %, 0 шт. акцій. Непогашеної 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 серії МЕ №020625, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві
24.05.2002 р.). Призначено строком на 3 роки. Частка, якою володіє у статутному 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)

23.03.2015 року емітенту стало відомо від Публiчного акцiонерного товариства «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 відсотків голосуючих акцій. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до
статутного капіталу): 84,1318 %. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу): 9,8164 %. Відбулося зменшення належного
особі пакету акцій за рахунок відчуження.
Пакет акцiй іншої фізичної особи збільшився і становить більше 10 відсотків голосуючих акцій. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до
статутного капіталу): 0,0169 %. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу): 74,3323 %. Відбулося збільшення належного особі пакету акцій за рахунок придбання.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Генеральний директор В.Ф. Гавриленко, 23.03.2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПАТ «ЗНКІФ «САТУРН»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН» (код за
ЄДРПОУ 35086626; місцезнаходження: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 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 збори, о 09-00 годині, закінчення реєстрації о 09-45 годині. 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 підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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 управління активами Товариства за 2014 р.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту зберігача Товариства в 2014 р.
7. Затвердження звіту незалежного оцінювача майна про результати
діяльності Товариства в 2014 р.
8. Затвердження звіту аудитора щодо фінансових показників Товариства за 2014 р.
9. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, в тому числі, балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2014 р.
10. Визначення співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу Товариства станом на кінець 2014 року та порядку покриття збитків.
11. Затвердження рішення про зміну компанії з управління активами
Товариства.
12. Затвердження рішення про зміну депозитарної установи (зберігача) 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 Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Зміна адреси місцезнаходження Товариства.
18. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення 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 прийняття 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 документами – 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
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Приватного акціонерного товариства
«УКРПРОМ-СЕРВІС».

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «УКРПРОМСЕРВІС».
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 загальних 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 відбудеться 30.04.2015 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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 фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2014 рік. Визначення порядку 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 наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової 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.)
період
Найменування показника
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. Московська, 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 акціонерів з документами: Марченко І.А.
Контактний телефон: (044) 390-35-90.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор – Стемпковський І.Г.

№58, 26 березня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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, Сумська область, Лебединський район, с. Василівка, вул. Радгоспна, 1,
кімната 1.
Місцезнаходження Товариства: 42231, Україна, Сумська область, Лебединський район, с. Василівка, вул. Радгоспна, 1.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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 Товариства.
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 винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується 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) Товариством 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. Василівка, 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 підприємства (тис. грн.)
період
ПопереЗвітний
Найменування показника
дній
2014 р.
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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛ
ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 03357671, місцезнаходження Товариства: вул. Комсомольська 55 Б, м. Чернігів, Україна, 14000
Правління ПАТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» повідомляє, що 30 квітня 2015 року о 13.00 відбудуться чергові загальні збори акціонерів АТ за
адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольська 55 Б (в актовому залі на другому 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 (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Секретаря загальних зборів.
3. Звіт Правління АТ про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії АТ про результати перевірки фінансовогосподарської 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 акціонерів.
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 ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою місцезнаходження Товариства: вул. Комсомольська 55 Б, м. Чернігів (у
робочі дні з 9.30 до 12.00 години, актовий зал), а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Особою, відповідальною за ознайомлення 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
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ОГОЛОШЕННЯ
30 квітня 2015 року у 12 годин 00 хвилин, в административному при-

міщенні ПрАТ «Новоселиця «Лада» за адресою: Чернівецька область, місто Новоселиця, вулиця О. Кошового 2, відбудуться 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. Затвердження порядку ведення Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Лічильної комісії Товариства
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за
підсумкамирозгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за
підсумкамирозгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку, строку та порядку виплати дивідендів, порядку покриття збитків Товариства за підсумками
діяльностіза 2014 рік.
7. Про припиненняповноважень членів Наглядовоїради Товариства
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження
умов трудових договорів,які укладатимуться з членами Наглядовоїради.
Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на
підписаннядоговорів з членами Наглядової ради.
9. Про припиненняповноважень членів Ревізійноїкомісії Товариства
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження
умов трудових договорів,що укладатимуться з членами Ревізійноїкомісії.
Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на
підписаннядоговорів з членами Ревізійноїкомісії.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)
Період
звітний
попередній
Найменування показника
2014 рік
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
5
8
(осіб)
Наглядова рада ПрАТ «Новоселиця «Лада»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне
товариство «Кременчуцька трикотажна фабрика»

2.Код за ЄДРПОУ: 00310924
3.Місцезнаходження: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект 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.
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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 відбудуться 28 квітня 2015 року о 10.00 годині за адресою: 64205, Харківська 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 Наглядової 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 фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про розгляд звіту Ревізора за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансовогосподарської 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, Харківська 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 документами – Зубаренко Михайло Юрійович.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться 28 квітня 2015 року з 09-30 до 09-50 години за місцем
проведення зборів.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та
документ, що посвідчує особу.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
6
6
Рада Директорів.
ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акцiонерного товариства «Кременчуцька трикотажна фабрика» (протокол від 24.03.15 р.) припинено 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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАЛИНА-95»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛИНА-95». 2. Код за ЄДРПОУ: 23493962. Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Полупанова, буд. 13. 4. Міжміський
код, телефон та факс: 044 430-56-57 факс 430-56-57. 5. Електронна поштова 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 директора, Голови та членів Наглядової ради і Ревізора, Загальними 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 – 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%. 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 посаду) з 24.03.2015 Генеральний директор – 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 повноваження 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 статутному 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 посаду) з 24.03.2015 Голова наглядової ради – Голюга Олександр Володимирович. 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 згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі – 0шт. 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 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). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі – 2000шт. Частка в статутному капіталі емітента – 16,4514%. 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 посаду) з 24.03.2015. Член наглядової ради – Тищенко Надія Миколаївна. 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 особі – 329шт. Частка в статутному капіталі емітента – 2,7063%. 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 посаду) з 24.03.2015 Ревізор – Мельникова Валентина Григорівна. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова ревізійної 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. Найменування посади: Генеральний директор Голюга Володимир Олександрович. 24.03.2015

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 акціонерів Компанії відбудуться 28 квітня 2015 року о 13:00 за адресою (місце проведення): м. Київ, вул. Електриків, буд. 26, корпус 43, глядацький
зал.
Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбуватиметься 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 зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Для участі у зборах
акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує повноваження представника,
оформлений в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня 2015 року (24 година). Перелік складається за даними 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 схвалення 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 наглядової ради.
7. Про внесення змін та доповнень до статуту Компанії. Про затвердження статуту Компанії у новій редакції, надання повноважень на підписання 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 наглядової ради.
10. Про обрання голови наглядової ради.
Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться 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 (літера В), кім. 101. (Відповідальна особа – керівник групи по роботі з акціонерами 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 обслуговування рахунка в цінних паперах, не беруть участь у голосуванні. З цього питання звертатися до ТОВ «Укренергореєстр» (т. (044) 499-90-08)) до 21.04.2015.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)*
Період
Найменування показника
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
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
1 477
2 015
(осіб)
*Показники фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період є попередніми.
З повагою, Наглядова рада
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
“Фастiвське швейне пiдприємство “Козак”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Фастiвське швейне
пiдприємство "Козак"
2. Код за ЄДРПОУ
00309387
3. Місцезнаходження
08500, м. Фастiв,
Iнтернацiональна, 6
4. Міжміський код, телефон та
(04565)62116 (04565)62116
факс
5. Електронна поштова
kozakfastov@ukr.net
адреса
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 Наглядової 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 Олександрович звiльнений 24.03.2015 року в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень та на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГІЯ»

(надалі – «Товариство»)
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Товариства (надалі «Збори»), які відбудуться 27 квітня 2015 року о 14 годині 00 хвилин
за київським часом за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, 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: акціонерам – паспорт, для представників акціонерів - паспорт та належним
чином оформлену довіреність.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 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 діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
5. Звіт Наглядової ради за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії за наслідками фінансово-господарської діяльності 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 останньої 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-
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24.03.2015 року (протокол №26). Посадова особа перебувала на посадi з
26.04.2012 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 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 повноважень три роки. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття 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 повноважень три роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття 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 повноважень три роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття 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 згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Ковбаса Олексiй Петрович
директор
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
24.03.2015
(дата)

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 природного газу на купівлю-продаж природного газу для виробництва теплової енергії, 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 електричної енергії на постачання електричної енергії – 25 (двадцять п’ять)
млн. грн.
Із документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: Київська область, м. Обухів,
вул. Промислова, 1, кабінет Головного бухгалтера ПАТ «Енергія» в робочі години з 8.00 по 17.00, тел. (04572)72-180, (04572)72-694 – Іноземцева Ірина Миколаївна.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Енергія» (тис. грн.)
період
звітний
попередній
Найменування показника
2014 рік
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
213
226
Правління ПАТ «Енергія»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ 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 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, к. 201.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних 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 годину 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 документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження
представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів
до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень 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 «Розрахунковий центр», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами, – перший заступник голови Правління ПАТ «Розрахунковий
центр» Шаповал Юрій Іванович. Для ознайомлення з матеріалами (документами) при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника акціонера.
Порядок денний Загальних зборів (перелік питань, що виносяться
на голосування):
1. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий 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 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
7. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий 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
1190
2 952
мінусом резервів)
Грошові кошти та їх еквіваленти, депозити у
878 262
280 406
банках, кредити, розміщені в інших банках (за
мінусом резервів)
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 «Автомобільне транспортне підприємство № 2562»,

(код ЄДРПОУ 05520388)
(Далі Товариство), Місцезнаходження : 14007 м. Чернігів, вул. Любченка, 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 корпусу Товариства.
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:30 до 10:45 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають
право на участь у річних загальних зборах акціонерів, буде складено станом 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 фінансовогосподарської 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 підсумками 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 договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 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. Чернігів, вул. Любченка, буд. 13 (кабінет юрисконсульта) у робочі дні (з понеділка 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 ознайомлення 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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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№58, 26 березня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 скликання річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «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 «ОСОКОР» – 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 Товариства 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 Товариства 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.)
Період
Попередній
Звітний
Найменування показника
2013р.
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
14
5
(осіб)
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 законодавства, та паспорт. Від дати надіслання повідомлення про проведення
Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 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 акціонерів – 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 містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Голова правління
Гліган Михайло Петрович

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
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, оформлену 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 папери власника, що не уклав із депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента
Укласти договір з депозитарною установою ПАТ «ВіЕс Банк» можна за адресою: 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. Затвердження 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 висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2014 рік. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
6. Обрання Голови та членів Правління товариства.
7. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
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8. Обрання Ревізійної комісії товариства.
9. Про надання повноважень голові правління укладати від імені товариства 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
станом на
станом на
Найменування показника
31.12. 2013 р. 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.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 законодавства 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., Дніпропетровський 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., Дніпропетровський район, село Старі Кодаки, вулиця Аеропорт, будинок 145, кімната переговорів.
Участь у загальних зборах можуть прийняти як акціонери, так їх представники.
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 загальних зборах – 24 година 00 хвилин 24 квітня 2015 року.
4). Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови
та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» про підсумки фінансовогосподарської 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 «КОМПАНІЯ «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.

Повідомлення
Про проведення загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-82»,

Код ЄДРПО-14243385, місцезнаходження Україна, 14014, Чернігівська обл., Чернігівський р-н,с. Жавинка, вул. Дачна.2(далі –Товариство),
що відбудуться 30 квітня 2015року о 11-00 за місцезнаходженням Товариства: 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 акціонерів:
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 підсумками розгляду звіту.
4.Звіт ревізора за 2014р. Затвердження висновку ревізора за підсумками 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 місцезнаходженням Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах 24.04.2015р. Можливість ознайомлення із матеріалами 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

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними загальними зборами.
5). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та/або
їх представники можуть ознайомитися до дати проведення річних загальних 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, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Старі Кодаки, вулиця Аеропорт, будинок 145, кімната переговорів, а також у день проведення
річних загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників
ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за адресою: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Старі Кодаки, вулиця Аеропорт, 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 загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього 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 «КОМПАНІЯ «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
48
49
(осіб)

документами за місцем проведення зборів(відповідальна особаГребельний І.Ф.) тел. (04622) 48132.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за
2014рік(тис.грн.)
звітній попередній
Найменування показника
період
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
0
0
періоду(шт..)
Сума коштів, витрачених на викуп акцій
0
0
Чисельність працівників на кінець періоду
8
7
Директор Товариства
Тел./факс 0462-664798

Гребельний І.Ф.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «ПРОМІНВЕСТГРУП-1»
Приватне акціонерне товариство «ПРОМІНВЕСТГРУП-1» (надалі — Товариство) (ідентифікаційний код — 32851642, місцезнаходження — місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. М.Грушевського, 3) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня
2015 року о 11:00 год. за адресою: 01024, м.Київ, вул. Лютеранська, 18-Б, 4-й поверх.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження
регламенту проведення зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 рік (річний звіт) та основні напрямки діяльності у 2015 році, прийняття рішення за наслідками
розгляду відповідного звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Висновки Ревізійної
комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії
Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік
6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік.
Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження господарських договорів, укладених Товариством
на протязі 2014 року.
8. Затвердження повноважень виконавчого органу Товариства.
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, представникам — 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 акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнахо-

дженням Товариства: 01024, м.Київ, вул. Лютеранська, 18-Б, 4-й поверх 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 проведення загальних зборів — за місцем їх проведення. Посадова особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами —
Генеральний директор ПрАТ «ПРОМІНВЕСТГРУП-1» Шовкалюк Олександр Вікторович, тел. 451-88-90.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
Звітний,
Попере2014
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
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
6
5
(осіб)
Наглядова рада ПрАТ « ПРОМІНВЕСТГРУП-1»

Приватне акціонерне товариство
«Беарс»
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 «Беарс»
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 посадових 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 розкриття 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 концерну; ПрАТ «Беарс», Член Наглядової ради. Член Наглядової ради Іваній
Людмила Борисівна (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
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п’яти років: Концерн «Беарс Фуд Інгредієнтс», Віце-президент, Генеральний 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 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», Голова Ради директорів; ПрАТ «Беарс», Голова Наглядової 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 емітента: 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 паспортних даних), за сумісництвом. Частка в статутному капіталі емітента: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 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 «Інвестком», фахівець з аналізу та планування; ТОВ «БМБ Компаунд», фахівець 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
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 проведення Зборів за місцем проведення Зборів.
Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку проведення Зборів.
4. Звіти Правління, Наглядової ради Товариства, Ревізійної 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 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 поручительством 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 – судноремонтний 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 правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.
13. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів 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 проведення 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 питань 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 України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон) з 12 жовтня 2014
року: «У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від
власного імені або не здійснив переказ належних 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.»
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

Публічне акціонерне Товариство Компанія «Ельба»
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
Публічне акціонерне Товариство Компанія «Ельба» (далі Товариство),
місцезнаходження: 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 22, повідомляє, що 24 квітня 2015 року о 12.00 у приміщенні розташованим за адресою: 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 7Б, відбудуться
чергові загальні збори акціонерів Товариства, скликані за пропозицією Наглядової ради Товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах акціонерів 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 загальних зборах, 20 квітня 2015 року. Перелік акціонерів складається станом на
24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому 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 (паспорт);
б) для представника акціонера фізичної особи — документ, який посвідчує особу представника (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника (довіреність посвідчена у порядку встановленому чинним законодавством);
в) для представника юридичної особи — документ, який посвідчує особу
представника (паспорт) та документи, що підтверджують його повноваження: довіреність, наказ або рішення про призначення на посаду (для представників, 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 особупредставника (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 товариства 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 урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
9. Про затвердження строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів).
10. Про схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 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 зборів, акціонерам буде повідомлено про це шляхом публікації цієї інформації у
тому ж самому офіційному друкованому органі, у якому було опубліковано повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, не пізніше, 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
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
питань порядку денного та з проектами рішень чергових загальних зборів Товариства, 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 години за київським часом). Вищезазначені документи, в день проведення чергових 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 акціонерів 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 отримати 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

Приватне акціонерне товариство «Європейський страховий альянс» (код за ЄДРПОУ

19411125, місцезнаходження: м. Київ, вул. Глибочицька, 33-37) повідомляє, 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 Загальних зборах акціонерів 24.04.2015 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Затвердження регламенту Загальних зборів, обрання Лічильної комісії, 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 діяльності 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 Товариства, 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 рішення має прийматись Загальними зборами акціонерів.
14. Різне.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
період
Звітний Попередній
найменування показника
2014
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
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
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Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток
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)

34
-38562
15990
30808
18497
13208
(10191)
30808206
-

88
-27782
26107
30808
11573
10185
(5223)
30808206
-

-

-
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Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні
Голова Наглядової ради
ПАТ Компанія «Ельба»
23.03.2015 р.

Приватне акціонерне товариство
«Агрофірма Березанська птахофабрика»

(код за ЄДРПОУ 30698067, місцезнаходження: 07534, Київська обл.,
Баришівський р-н., с. Садове, вул. Комсомольська, 15)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 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 діяльності Товариства за 2014 р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
Визначення порядку покриття збитків за 2014 рік.
7. Відкликання з посади Президента Товариства.
8. Відкликання з посади директора виконавчого Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у
новій редакції.
10. Призначення на посаду директора Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
2013 рік
2014 рік
Усього активів
126555
553183
Основні засоби
110994
106623
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
13926
19278
Сумарна дебіторська заборгованість
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 загальних зборах станом на 24 годину 23 квітня 2015 року, за три робочі 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: 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 особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
юрисконсульт Данилівський Д.С.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.
Тел. для довідок: (04576) 2-03-90.
Директор виконавчий
С.М. Слободянюк
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ».
Код ЄДРПОУ: 32768518. Місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18

Повідомляємо акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» (надалі за текстом – Товариство) про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 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, затвердження регламенту проведення зборів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської 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) Товариства за 2014 рік.
7. Про вчинення Товариством значних правочинів на 2015-2016
роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
Звітній 2014 Попередній
р.
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

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 Акціонерного товариства «Банк Фамільний» та Секретаря Загальних зборів Акціонерів Публічного Акціонерного товариства «Банк Фамільний».
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Банку та прийняття рішення за наслідками 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 повноти даних фінансової звітності за 2014 рік.
7. Розгляд Звіту незалежного аудитора Банку ТОВ «АФ «Укрвостокаудит» та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річних результатів діяльності Банку (Річного звіту Банку) 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.

Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій
(штук)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб)

23,7
(128 625,0)
(124 295,4)
4 329,6
132 888,6
53 558,7
(97 413,8)
86 591 683

14,8
(31 211,2)
(26 881,6)
4 329,6
67 360,5
20 793,6
(4 748,4)
86 591 683

-

-

-

-
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Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться:
«27» квітня 2015 року з 10.30 до 10.50 години дня за адресою: Україна, 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); Представникам 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 телефоном: 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, 3-й поверх, офіс Товариства, кабінет 310, тел./ф. (044) 529-60-84. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Рябокляч Дмитро
Петрович.
Правління Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження змін до Статуту
Банку.
11. Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження 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 необхідних 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 Акціонерів: 09 год.30 хв..
Час закінчення реєстрації Акціонерів: 9 год.50 хв..
Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах Акціонерів учасникам 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 України.
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 Банку Квашнін Олександр Сергійович.
Пропозиції щодо Порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів
приймаються до 10 квітня 2015 року, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради товариства – до 23 квітня 2015 року.
Телефон для довідок: (044) 257 20 14
Голова Наглядової Ради
Коміссарук М.Б.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 інвестиційного фонду, затвердженного Рішенням НКЦПФР № 2605 від
19.11.2013р., Ліквідаційна комісія повідомляє учасників пайового інтервального 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 «Автоальянс – ХХІ сторіччя»
3. Повна назва Фонду: Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Автоальянс-Порфоліо»
4. Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 26 лютого 2015
року
5. Причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду: падіння активів Фонду нижче нормативного рівня
6. Порядок та сроки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі – «Заявок»), форма таких Заявок:
6.1. Порядок та сроки прийняття від учасників Фонду Заявок:
Ліквідаційна комісія Фонду приймає від учасників Фонду Заявки з 26 березня 2015 року по 24 травня 2015 року. Заявки приймаються за місцезнаходження ліквідаційної комісії Фонду, визначеним п.8.1. цього Повідомлення. 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, затвердженного рішенням НКЦПРФ від 30 липня 2013 року за №1338. Заявка має
містити наступні відомості та реквізити: для юридичних осіб - дата складання ,повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ,банківські
реквізити,телефон,вид цінного паперу,повне найменування інституту спільного інвестування, кількість інвестиційних сертифікатів, прізвище, ім’я побатькові особи, що підписала заяву із зазначенням підстав для здійснення
повноважень (статут, довіреність, тощо) та печатка зазначеної юридичної
особи (якщо діяльність здійснюється без печатки, наводиться застереження 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 інвестування, 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 заявок від учасників Фонду, визначеного , ліквідаційна комісія опрацьовує заявки (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 завершення 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 календарних днів, ліквідаційна комісія повідомляє учасників про зміну строку розрахунків у спосіб, передбачений чинним законодавством України.
7.6.Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред’явити (особисто або через представника учасника) за місцем здійснення розрахунків
наступні документи:
- інвестиційний сертифікат Фонду (сертифікат інвестиційних сертифікатів) або документ, який підтверджує володіння інвестиційними сертифікатами;
- 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 подали заяву на викуп інвестиційних сертифікатів, до моменту прийняття рішення про ліквідацію Фонду та вносяться обов’язкові платежі до Державного бюджету України.
7.8. Протягом 7 робочих днів після пред’явлення учасником Фонду зазначених документів, ліквідаційна комісія діяльності здійснює з ним розрахунки. (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, депонуванню підлягають кошти, які не сплачені учасниками Фонду, у зв’язку з
непред’явленням ними до викупу в установлений строк належних їм інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності
на цінні папери Фонду.
8.2. Депонування коштів, зазначених в п.13.1 цього Порядку здійснюється відповідно до порядку розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв’язку з непред’явленням ними в
установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного 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 інвестиційних 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 проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду не передбачена така можливість.
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. Старокиївська,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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
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 акціонерного Товариства, які відбудуться 28 квітня 2015 року об 12.00 годині за

26

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 годину 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, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.04.2015 року».
Телефон для довідок: (0382) 77-66-36.
Директор 	Ю. О. Дубовецький
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БОСКО ПЛЮС»

Повідомлення
про намір придбання акцій
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСКО ПЛЮС»
(код за ЄДРПОУ 32671581), має намір придбати акції прості іменні ПРИВАТНОГО 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 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСКО ПЛЮС» акціями простими іменними
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» не володіє.
26.03.2015р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 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 акціонерів, 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 (регламенту) роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління про результат фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та затвердження основних напрямків діяльності товариства 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.. Розподіл 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 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Протоколу №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 законодавством.
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного 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., телефон (03840) 56115.
Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства ПАТ «Шепетівкагаз», за
2014 рік
Фактично
за відповідзвіт№
Один.
ний період
Назва показника
ний
з/п виміру
минулого
період
року
1. Продукція
Обсяг промислової продукції (робіт,
тис. грн. 12895
9653
послуг) в оптових цінах підприємств без ПДВ, акцизного збору:

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 зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу ; представникам акціонерів- 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. Інструментальна,18). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Барбаш Сергій Вікторович.
Телефон для довідок : ( 0462 ) 728-803.
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у діючих цінах
у порівняних цінах
Фінансові результати від операційної діяльності
Фінансові результати від звичайної
до оподаткування
Чистий прибуток (+), збиток (-)
Затрати на виробництво в діючих
цінах
в т.ч. на оплату праці
амортизаційні відрахування
собівартість виробленої продукції
Виручка від реалізації без ПДВ всього:
в т.ч. по бартеру
Із загальної виручки: Виручка від
реалізації в країни СНД і Балтії
в т.ч. по бартеру
Виручка від реалізації в інші країни
в т.ч. по бартеру
Придбано сировини та матеріалів в
країнах СНД і Балтії
в т.ч. по бартеру
Придбано сировини і інших країнах
в т.ч. по бартеру
Кошти на розрахунковому рахунку
Кошти на валютному рахунку
Кредити довгострокові
Короткострокові кредити ті інші
позикові кошти
Дебіторська заборгованість
в т.ч. прострочена по валюті і
валютних цінностях
Кредиторська заборгованість
в т.ч. бюджету
Обсяг капіталовкладень
Введено в дію основних фондів
Норматив власних обігових коштів
Наявність власних обігових коштів
Нестача ВОК (-), лишки (+)
Середньооблікова чисельність
персоналу в еквіваленті повної
зайнятості осіб
Середньооблікова чисельність
штатних працівників облікового
складу
Фонд оплати праці

1
2
3

тис. грн. 12895
тис. грн.
тис. грн. 496

4

тис. грн.

5
6

тис. грн.
тис. грн. 34473

41564

6.1.
6.2.
6.3.
7

тис. грн. 4283
тис. грн. 288
тис. грн. 33581
тис. грн. 37132

4535
259
41086
42639

416

9653
660
611

7.1. тис. грн.
8 тис. грн.

-

-

8.1.
9.
9.1.
10.

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

-

-

10.1.
11.
11.1.
12.
13.
14.
15.

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

658
-

784
-

16. тис. грн.
16.1. тис. грн.

5971
-

7093
-

17.
17.1.
18.
19.
20.
20.1.
20.2.
21.

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
осіб

8497
84
-

9761
455
455
-

22.

осіб

115

128

23.

тис. грн.

4236

4516

Дані за звітний період є попередніми. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів.
Голова правління
ПАТ «Шепетівкагаз»
Турінський В.В

Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧІЗ» ( тис.грн.)
Найменування показника
Звітний Попередній
період
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
107
112
періоду
Голова правління
Тел. 0462 728-432

Барбаш С. В.

№58, 26 березня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО-ДНІПРО» (надалі Товариство),

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО» (надалі Товариство),

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 ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують
повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність
тощо).
Акціонери АСТ «АСТРО-ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, 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. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.
Посадовою особою АСТ «АСТРО-ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком
денним річних Загальних зборів, призначено Голову правління - Тихоновську Світлану Юріївну.
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, вносяться акціонерами 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 Товариства.
Довідки за тел. (061) 224-09-12.

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 ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують
повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність
тощо).
Акціонери АТ «НОВИЙ ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, 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. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних 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 – Авраменка Сергія Володимировича.
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, вносяться акціонерами 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 Товариства.
Довідки за тел. (061) 224-09-12.

місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться
28 квітня 2015 р. о 15-00 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 5.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, 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 Товариства протягом 2014 та 2015 року.
6. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора Товариства.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та обрання 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 граничної 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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
17
20
(осіб)

місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться
28 квітня 2015 р. о 13-00 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 5.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, 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 Товариства протягом 2014 та 2015 року.
6. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора Товариства.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та обрання 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 граничної 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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
49
48
(осіб)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗПРОМБАНК»
місцезнаходження: 02098, м. Київ, Дніпровська набережна, 13

Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗПРОМБАНК» 27 квітня 2015 року об 11:00 годині в приміщенні головного офісу банку за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 13, кімната 1.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» 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 Загальних 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 засвідчену 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 результатами 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 додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «УКРГАЗ
ПРОМБАНК» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
5. Визначення органу ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» та осіб, уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо приватного розміщення акцій Банку.».
11. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «УКР
ГАЗПРОМБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
12. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «УКРГАЗ
ПРОМБАНК» із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
13. Визначення органу ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» та осіб, уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством 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.)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВІННИЦЯСПЕЦАВТОТРАНСПОРТ»

ознайомитися з документами, пов’язаними з питаннями порядку денного, у робочі дні з 9.00 до 17.00 години в приймальні товариства за адресою: с. Вінницькі 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 підприємства (тис. грн)*
Період
звіт- попереНайменування показника
ний
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
0
0
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
6
6
Особа зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління
П.В.Баняс
25.03.2015p

(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 загальних зборах: 28 квітня 2015 року з 09.00 до 10.30
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує 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 акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних 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 можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів до дати проведення загальних зборів включно, акціонерам надається можливість
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Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2014
2013
1 369 050 1 329 944
21 883
25 578
111 339
9 659
219
497
735 669 1 123 682
421 245
170 528
4 917
6 634
156 752
157 327
124 200
124 200
80 146
59 810
1 095 944 797 445
(591)
(1 717)
2 070 000 2 070 000
0
0
0

0
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «ДІГ»
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, www.deg.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
2. Текст повідомлення
23.03.2015 у зв’язку із закінченням строку повноважень Дирекції припинились повноваження члена дирекції – директора Каца Олександра Борисовича, який володіє 450 акціями Товариства, на посаді перебував майже 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 Борисовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2028300271)
з повноваженнями згідно статуту Товариства, який володіє 450 акціями Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом 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 припинились 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 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 першого заступника директора - Дубінського 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». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
23.03.2015 у зв’язку із закінченням строку повноважень Дирекції припинились повноваження члена дирекції – заступника директора Бочарова Михайла Костянтиновича, який володіє 300 акціями Товариства, на посаді перебував 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 судимості за корисливі та посадові злочини не має.
23.03.2015 у зв’язку із закінченням строку повноважень Дирекції припинились повноваження члена дирекції – заступника директора Чернікова
Сергія Миколайовича, який акціями Товариства не володіє, на посаді перебував 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 надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх 5 років перебував на посаді заступника директора АТ «ДІГ». Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор
О.Б. Кац

Приватне акціонерне товариство
«Промснаб»
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. Костянтинівка, 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, Донецька 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 хвилин.
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 зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представникам акціонерів – також відповідну довіреність, оформлено 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 вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних загальних зборів акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ПрАТ «Промснаб» 2014 рік
Період
Найменування показника
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 директор ПрАТ «Промснаб» Покуса Д.В.
Телефон для довідок: (272) 6-01-83, 6-01-78.
Генеральний директор
ПрАТ «Промснаб»
Д.В. Покуса
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дини до 19-45, в день за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність
та документ,
що посвідчує
(паспорт).
Відомості
Національної
комісіїособу
з цінних
паперів та фондового ринку
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 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
директоПовідомлення
про виникнення
особливої
інформації
про емітента
ра, після надання письмового
запитувідомості
до Виконавчого органу Товариства.
І.Загальні
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документаакціонерПовне найменування
емітента
-Публічне
ми,1.необхідними
для прийняття
рішень
з питань порядку
денного - генеральний
директор Товариства
Сімонов В.І. Довідки за телефоном
(067)
не
товариство
«Альфа-капітал»
. 2.Ідентифіка630-70-01.
ційний
код за ЄДРПОУ емітента – 04808650. 3.Місцезнаходження емітенПорядок
денний (перелік
питань щор-н,
виносяться
на голосування):
та -38733,
Полтавська
обл., Полтавський
с.Кованьківка.
4.Міжміський
Обрання та
членів
код,1)телефон
факслічильної
емітентакомісії.
-(05322)93410. 5.Електронна поштова
2) Обрання
Голови
та секретаря загальних
адреса
емітента04808650@atrep.com.ua.
6. зборів.
Адреса сторінки в мережі
3) Звітяка
наглядової
ради
за 2014рік. Прийняття
рішення
за наслідками
Інтернет,
додатково
використовується
емітентом
для розкриття
інфорйого розгляду.
мації
– http://04808650.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації відповідгосподарської
4) Звіт
виконавчого
органу
про результати
фінансово
но до
вимог
глави 1 розділу
ІІІ-Відомості
про зміну
складу -посадових
осіб
діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його
емітента
розгляду.
ІІ.Текст повідомлення
5) Звіт
та висновки ревізора,
щодо фінансової
звітності
Товариства
за
ПАТ
«Альфа-капітал»
повідомляє,
що рішенням
чергових
загальних
2014 рік.
Прийняття
за наслідками
його
зборів
акціонерів
від рішення
25.03.2015р.
(протокол №
1) розгляду.
звільнено: член ревізійЗатвердження
звітуДмитрович,
Товариствапаспорт
за 2014 серії
рік. КН № 862885
ної 6)
комісії
– Білокіньрічного
Михайло
7) ВизначенняЛенінським
порядку розгляду
прибутку
(покриття
збитків) Товарисвид.10.03.1999р.
РВ ПМУ
УМВС України
в Полтавській
обл.,
тва за підсумками роботи у 2014 році.
володіє 0,00001% в статутному капіталі емітента, перебував на посаді
Основні показники фінансово - господарської діяльності
члена ревізійної комісії з 25.03.2014р.; член ревізійної комісії – ПавлюченТовариства (тис. грн.)
ко Дмитро Петрович, паспорт серії КН № 494092 вид.27.11.1997р. МашівПеріод (тис. грн.)
ським РВ УМВС
України
в
Полтавській
Найменування показника обл., володіє 0,00001% в СК, перерік роки:
2013
рік
бував на посаді з 25.03.2014р.; обрано терміном 2014
на три
голова
Усього активів
289,7 КО
ревізійної
комісії – Степаненко Ірина Вікторівна, 382,3
паспорт серії
Основні
засоби
5,9 України5,7
№
261263
вид. 21.08.2001р. Октябрським РВ ПМУ УМВС
в ПолДовгострокові
фінансові
0
тавській
обл., не
володіє інвестиції
часткою в статутному капіталі 0емітента, посади,
Запаси
52,7
37,2
які
обіймала особа протягом останніх п’яти років- фінансовий
директор,
Сумарна дебіторська
заборгованість
281,6 комісії
210,9
заступник
директора ПАТ
«Альфа-капітал»; член ревізйної
- ПавГрошові кошти
таПетрович,
їх еквіваленти
42,1
35,9
люченко
Дмитро
паспорт серії КН № 494092
вид.27.11.1997р.
Нерозподілений
прибуток
(збиток)
-199,30,00001%
-295,7
Машівським
РВ УМВС
України
в Полтавській обл., володіє
в СК,
Власнийякі
капітал
326,7
214,6
посади,
обіймала особа протягом останніх п’яти роківпідсобний
робітСтатутний
капітал
505
505
ник
ФОП Павлюченко
О.П; член ревізійної комісії – Золотухін
Олександр
Олегович,
паспорт
серії КН № 160215 вид.05.06.1996р.0 Полтавським
Довгострокові
зобов’язання
0 РВ
УМВС
України
в Полтавській обл., не володіє часткою в55,6
статутному75,1
капітаПоточні
зобов’язання
лі
емітента,
посади,
які обіймала особа протягом останніх
Чистий
прибуток
(збиток)
131,3п’яти років12,8консультант
з оподаткування,
незалежна
Середньорічна
кількість акцій
(шт.) самозайнята особа.
1000
1000
Звільнені
та обрані
особи
непогашеної судимості за корислиКількість
власних
акцій,посадові
викуплених
протягом
0
0
ві
та посадові
періоду
(шт.) злочини не мають.
ІІІ.Підпис
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп
0 інформації,
0 що
1. Особа,
нижче, підтверджує достовірність
власних
акційзазначена
протягом періоду
міститься
у
повідомленні,
та
визнає,
що
вона
несе
відповідальність
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
1згідно
з законодавством.
Генеральний директор ПрАТ «Зіраст-Дніпро» Сімонов В.І.
2. Директор
(підпис) О.П.Павлюченко 25.03.2015 року

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ
ЦЕНТР "КОНТАКТ"

В повідомленні про проведення загальних зборів ПрАТ "ДІТЦ "Контакт", 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 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, 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 інформації –
http://04808650.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації відповідно до
вимог глави 1 розділу ІІІ- Відомості про зміну власників акцій, яким належить 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 кількістю 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
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учасників. Зборів Товариства буде здійснюватись з 10-00 год. до 10-45
год., в день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товарис№58, 26 березня 2015 р.
тва - 24 квітня 2015 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(Перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання Голови і Секретаря зборів.
Повідомлення
3. Затвердження порядку голосування на Зборах та регламенту Зборів..
про проведення загальних зборів акціонерів
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
та прийняття рішен(ідентифікаційний
код
юридичної
особиТовариства
14311583; місцезнаходження:
ня за
наслідками
висновкурайон,
ревізора
ПрАТ
"Золотий
колос"
68355,
Одеськарозгляду
область,та
Кілійський
місто
Вилкове,
вулиця
за 2014 рік.
Сонячна, будинок 12), далі по тексту – ПАТ «ВЗПВ»
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ
повідомляє:
"Золотий колос" за 2014 рік.
1.Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ВЗПВ» за результатами
8. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ "Золотий колос" за
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році, за рішен2014 рік.
ням Наглядової ради (Протокол засідання № 1 від 23.02.2015), відбу9. Прийняття рішення про вчинення правочинів у ході поточної господуться 27 квітня 2015 року о 10.00 за адресою: 68355, Одеська обдарської діяльності в 2015 році.
ласть,
Кілійський
район, Товариства
місто Вилкове,
Сонячна,
Для реєстрації
акціонерам
необхідно вулиця
мати при собі
докубудинок
12, актовий
зал(паспорт),
№1 в будинку
на прохідной.
мент,
що посвідчує
особу
представникам
акціонерів - належРеєстрація
акціонерів
буде здійснюватися
09 годиниособу
10 хвилин
ним2.чином
оформлену
довіреність
та документ, щоз посвідчує
(пасдо 09 години
40 хвилин
за адресою
місця проведення
Загальних Зборів
зборів
порт).
Акціонери
Товариства
мають можливість
під час підготовки
акціонерів.
Для
реєстрації
акціонерам
необхідно
мати
паспорт,
предознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття
ставникам
акціонерів
- паспорт
таза
довіреність,
оформлену
відповідно
до
рішень
з питань
порядку
денного
адресою: 49038,
Україна,
м. Дніпрозаконодавства
України. 106, у робочі дні з 10.00год. до 12.00год. Для озпетровськ,
пр. К.Маркса,
3. Перелікз документами
акціонерів, якінеобхідно
мають право
на участь
у Загальних
зборах
найомлення
пред"явити
документ,
що посвідчує
акціонерів
ПАТ
«ВЗПВ»,
складено
станом
на 24 годину
21 квітня
особу.
За 20
днів
до датибуде
проведення
Зборів
акціонери
Товариства
ма2015право
року. в письмовій формі надати пропозиції щодо питань включенних
ють
4.Перелік
питань,
що виносяться
на голосування,
згідноознайомленз порядком
до порядку
денного
Зборів.
Відповідальна
особа за порядок
денним:
ня
акціонерів із документами - головний бухгалтер Румянцева Валенти4.1 Обрання голови та секретаря зборів, голови та членів лічильної
на Миколаївна.
комісії Основні показники фінансово-господарської діяльності
4.2 Звіт Голови Правління
про результати
діяльності Товариства за
підприємства
(тис. грн.)
2014 рік та визначення планів діяльності ТоваристваПеріод
на 2015
рік.грн.)
(тис.
Найменування показника
4.3.Затвердження висновків Ревізійної комісії про
діяльність
Товари2014
рік
2013
рік
Усього
активів
3231
3053
ства
за 2014
рік.
Основні
засоби
49
51
4.4.Затвердження
річного фінансового звіту та Балансу
Товариства
Довгострокові
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комісії.
Нерозподілений
прибуток
(збиток)
-9648
-9483 по5. Акціонери можуть
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИЛКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ
ВУЗЛІВ»

Голова Правління

Кулібаба Ольга Анатоліївна

№58, 26 березня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 акціонерів.
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 Публічного 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 акціонерного 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 товариства «Національний депозитарій України», затвердження розміру річних
дивідендів.
11) Про внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
12) Про дострокове припинення повноважень (звільнення) членів
Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
13) Про призначення членів Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
14) Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
15) Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
16) Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії
Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
17) Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

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 Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік, розподіл прибутку
за 2014 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (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

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 адресою: 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 зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну 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 річних Загальних зборах.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних
зборів акціонерів під час підготовки до річних Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 5 поверх,
кімн. 516, а в день проведення річних Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення
акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів під час
підготовки до річних Загальних зборів, є Голова Правління Журов Геннадій Миколайович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Період
Найменування показника
поперезвітний
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.

Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

101
14933
15332
69
2798
3230

2296
18471
18870
69
5735
3537

101

97

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину – 24 квітня 2015 р., за три робочі дні до дня
проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних 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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Мащенко Олександр Володимирович. Документи надаються 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 річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для
ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує 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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОХІМ-СЕРВІС”

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

(надалі Товариство) код ЄДРПОУ 05488070, місцезнаходження: 52005,
Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н., смт. Ювілейне, вул. Виробнича, буд, 2 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів
(надалі -Збори), які відбудуться 29 квітня 2015року об 15.00 год. за адресою Товариства: 52005 Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н.,
смт. Ювілейне, вул. Виробнича, буд, 2 в приміщенні адміністративного 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 зборів. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності 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 наслідками розгляду звіту. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 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 питань порядку денного Зборів акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства: 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 приміщенні адміністративного корпусу, зал засідань, а в день проведення Зборів
- також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Луценко О.П. Для
реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів крім вищевказаного документу і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

Період
Звітний Попередній
916
858
803
744
15
15
37
37
53
60
7
0
-645
-688
885
842
233
233
0
0
31
16
-0,06
-0,05
931636
931636
0

0

0

0

5

4
Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРЕРОБНИК"

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
Приватне акціонерне товариство
1. Повне найменування емітента,
"ПЕРЕРОБНИК", 30847189, д/н,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
село Коломiйцеве, Криворiзький,
міжміський код та телефон
Днiпропетровська область, 53003,
емітента
Україна, (0564) 93-01-28
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у
23.03.15
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
pererobnik.com
регулярну річну інформацію
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРЕСТИЖ-ІНТЕР"

(далі - Товариство, код ЄДРПОУ 00308554, місцезнаходження: 58009,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДДЕТАЛЬ".
Повне найменування товариства:

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Дніпропетровська
область, м. Вільногірськ, вул. Промислова, 21.

Шановні акціонери!
Правління Публічного акціонерного товариства "БУДДЕТАЛЬ" повідомляє Вас, що 30 квітня 2015 року о 10.00 годині за адресою: 51700
Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ вул. Промислова 21б, (Будівля управління ПАТ"Буддеталь" ) відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 30 квітня 2015 року з 09.00 год. до 09.50 год. за адресою: 51700 Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ вул. Промислова 21б,(Будівля управління ПАТ"Буддеталь").
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)
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 представляти 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. Обрання 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 діяльність 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"
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

2013 рік
12425
12333
87
5
-2177
11704
171
2727
-123
684800

2014рік
11796
11706
80
10
-2109
11018
171
2716
-619
684800

0

0

Загальна сума коштів, витрачених
на викуп
ПОВІДОМЛЕННЯ
0
0
власних
протягомзагальних
періоду
про акцій
проведення
зборів акціонерного товариства
Повне найменування
товариства:
Чисельність
працівників на
кінець періоду (осіб)
1
1

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 49094, м. ДніпроОзнайомлення з матеріалами відбувається до 30 квітня 2014 року з
петровськ,
вул.
Набережна
50 год. (Обідня перерва з 12.00
понеділка по
четвер,
з 08.00Перемоги,
год. до 17.00
год. до 13.00 год.) за адресою: 51700 Дніпропетровська обл., м. ВільноШановні
акціонери!
гірськ, вул. Промислова, 21б,
Публічне
акціонерне товариство "БуддеПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
таль".
Відповідальна
за ознайомлення
з матеріалами
зборів особа -БАНК
Пой"ПРИВАТБАНК"
(надалі- Головний
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",
або Товариство, або
денко Любов Адамівна
бухгалтер Товариства.
Банк)
Вас, ознайомлення
що 27 квітня 2015
року о
10.00 годині за
адре30 повідомляє
квітня 2014 року
акціонерів
з документами,
необхідсою:
м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна
Перемоги,убуд.
ними Україна,
для прийняття
рішень з питань порядку
денного відбувається
міс32,
каб. 229, ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК",
відбудуться
загальні
збори
акці проведення
реєстрації
для участі у загальних
зборах
та у місці
проведення загальних
зборів акціонерів.
ціонерів
Товариства.
Телефон дляакціонерів
довідок: 0676307970
Реєстрація
та їх представників для участі у загальних
Правління
зборах відбудеться 27 квітня 2015 року з 09.30 год.
до 09.55Товариства
год. за адресою: 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-

№58, 26 березня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
У відповідності
до ст. 35
Закону України "Про
акціонерні товариства"
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СВІЖАЧОК"
"ЗІРАСТ-ДНІПРО"

(далі
- Товариство), місцезнаходження:
72142, Запорізька
обл., ПриморсІдентифікаційний
код 34513083, місцезнаходження
(юридична
адреса)
ький район,
вул. Радянська,
б. 172, повідомляє,
якого
49000,с.м.Інзівка,
Дніпропетровськ,
вул. Плеханова
12-А, кв.що
24,"29"
даліквітня
Това2015 року
об 14:00 про
за адресою:
Запорізька
обл., Приморський
район,
риство,
повідомляє
проведення
річних загальних
зборів акціонерів,
с. Інзівка,
вул. 29
Радянська,
б. року
172-А,о к.
5, відбудуться
чергові49000,
загальні
які
відбудуться
квітня 2015
10-00
год. За адресою
м.
збори акціонерів Товариства.
Реєстрація
Товариства
проводиДніпропетровськ,
вул. Плеханова
12-А,акціонерів
кв 24, кабінет
директора.
тиметься
з 13:30
год. до 13:45
год. зазборів
місцембуде
проведення
чергових
загальРеєстрація
учасників
загальних
здійснюватись
з 9-15
гоних зборів
акціонерів
Дата складення
переліку
акціонерів
Тодини
до 19-45,
в деньТовариства.
за місцем проведення
зборів.
Для реєстрації
акцівариства,
які мають необхідно
право на участь
у чергових
загальних
акціонеонерам
Товариства
мати при
собі документ,
щозборах
посвідчує
осорів(паспорт),
Товариства
- 23.04.2015 р.
бу
представникам
акціонерів - належним чином оформлену доПерелік
питань,
що виносяться
на голосування згідно
віреність та
документ,
що посвідчує
особу (паспорт).
ПОРЯДКОМ
ДЕННИМ:
Перелік акціонерів, які змають
право на
участь у річних загальних збопитання:
Обрання
Голови
Секретаря
чергових
рах 1буде
складено
станом
на 24 та
годину
23 квітня
2015 р.загальних зборів
акціонерів
Товариства.
Відповідно
до законодавства України акціонери можуть ознайомитись
2 питання: Обрання
лічильної
комісії Товариства.
з документами,
пов'язаними
з порядком
денним зборів, за адресою:
3 питання:
Звіт Генерального
директора
про кв.
результати
фінансово49000,
м. Дніпропетровськ,
вул. Плеханова
12-А,
24, кабінет
директогосподарської
діяльності
Товариства
за 2014
рік та визначення
основних
ра,
після надання
письмового
запиту до
Виконавчого
органу Товариства.
напрямків
діяльності
на 2015 рік. за порядок ознайомлення з документаПосадова
особа відповідальна
питання: Звіт
Ревізора
Товариства
2014 рік.
ми, 4необхідними
для
прийняття
рішень ззапитань
порядку денного - гене5 питання:
Затвердження
складеного
за результаральний
директор
Товариствависновку
СімоновРевізора,
В.І. Довідки
за телефоном
(067)
тами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014
630-70-01.
фінансовий
Порядок рік.
денний (перелік питань що виносяться на голосування):
6 питання:
річного
звіту та балансу Товариства за 2014
1)
ОбранняЗатвердження
членів лічильної
комісії.
рік.2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
7 питання:
Розподілради
прибутку
(покриття
збитків) рішення
Товариства
за 2014 рік.
3)
Звіт наглядової
за 2014рік.
Прийняття
за наслідками
питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчийого8 розгляду.
нятися
Товариством
протягом
не більш
як одного
року з -дати
прийняття
господарської
4) Звіт
виконавчого
органу про
результати
фінансово
та граничної
вартостійого
татакого рішення.
Визначення
характеру
діяльності
Товариства
за 2014
рік. Прийняття
рішеннясукупної
за наслідками
ких правочинів.
розгляду.
9 питання:
Припинення
повноважень
Ревізора звітності
Товариства.
5)
Звіт та висновки
ревізора,
щодо фінансової
Товариства за
10рік.
питання:
Внесення
змін
Статуту Товариства
шляхом прийняття
2014
Прийняття
рішення
задо
наслідками
його розгляду.
Статуту
Товариства річного
в новій редакції.
6) Затвердження
звіту Товариства за 2014 рік.
Основні
показники
фінансово-господарської
діяльності
ПУБЛІЧНОГО
7)
Визначення
порядку
розгляду прибутку (покриття
збитків)
ТоварисАКЦІОНЕРНОГО
"СвіжачОК" за 2014 рік
тва за підсумками
роботи уТОВАРИСТВА
2014 році.
Основні показники фінансово - господарської діяльності
Період
НайменуванняТовариства
показника (тис. грн.)
звітний попередній
Період (тис.
грн.)
Усього активів
116158
118295
Найменування показника
Основні засоби
54027
55048
2014
рік
2013
рік
Довгострокові
Усього
активів фінансові інвестиції
382,3
289,7
Запаси засоби
1023
1154
Основні
5,9
5,7
Сумарна дебіторська
заборгованість
2782
1875
Довгострокові
фінансові
інвестиції
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти
1854
17071
Запаси
52,7
37,2
Нерозподілений
прибуток
Сумарна
дебіторська
заборгованість
281,6
210,9
Власнийкошти
капітал
51835
54032
Грошові
та їх еквіваленти
42,1
35,9
Статутний капітал
56260
56260
Нерозподілений
прибуток (збиток)
-199,3
-295,7
Довгострокові
зобов'язання
59186
60168
Власний
капітал
326,7
214,6
Поточні зобов'язання
5137
4077
Статутний
капітал
505
505
Чистий прибуток
(збиток)
18369
16507
Довгострокові
зобов’язання
0
0
Середньорічна
кількість акцій (шт.)
56260000
56260000
Поточні
зобов’язання
55,6
75,1
Кількість
власних
акцій,
викуплених
протягом
Чистий прибуток (збиток)
131,3
12,8
періоду (шт.) кількість акцій (шт.)
Середньорічна
1000
1000
Загальнавласних
сума коштів,
викуп
Кількість
акцій,витрачених
викупленихна
протягом
-0
-0
власних(шт.)
акцій протягом періоду
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
48
48
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних
акцій
періоду чергових загальних зборів акціонерів ТоВ період
допротягом
дати проведення
Чисельність
працівників
кінець періоду
(осіб)
1
1 необвариства, акціонер
має на
можливість
ознайомитися
з документами,
хідними для
прийняття рішення
з питань
порядку денного, Сімонов
за місцезнаГенеральний
директор
ПрАТ «Зіраст-Дніпро»
В.І.
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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
місці їх проведення, за адресою: Запорізька обл., Приморський район, с.
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
Інзівка,
вул. Радянська, б. 172-А, к. 5.ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ
Відповідальна особа Товариства за
порядок ознайомленняЦЕНТР
акціонерів"КОНТАКТ"
Товариства з документами - ДолговськийВАндрій
Володимирович.
повідомленні
про проведення загальних зборів ПрАТ "ДІТЦ "Контакт", 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

До уваги акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

ПУБЛІЧНОГО"ЗОЛОТИЙ
АКЦІОНЕРНОГО
КОЛОС" ТОВАРИС(місце
знаходження:
49038,
Україна,
м. Дніпропетровськ,
ТВА "ЛЬВІВЕЛЕКТРОМАШ"

пр. К. Маркса, 106. КОД ЄДРПОУ 00381462)
(код ЄДРПОУ 13800245) Товариство повідомляє про проведення За(далі - Товариство) повідомляє акціонерів Товариства про проведення
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.04.2015 року о 10:00 годині
річних загальних зборів акціонерів (далі Збори), які відбудуться 29 квітня
за адресою: 79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, буд.
2015 року в 11-00 год. за адресою: 49038, Україна, м. Дніпропетровськ,
355, актовий зал. Дата складення переліку акціонерів, які мають право
пр. К.Маркса, 106, другий поверх приміщення прохідної. Реєстрація
на участь у загальних зборах: 24 година 23.04.2015 р.
учасників. Зборів Товариства буде здійснюватись з 10-00 год. до 10-45
Порядок денний загальних зборів акціонерів:
год., в день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку ак1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
ціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товарис2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
тва - 24 квітня 2015 року.
3. Звіт Правління Товариства про діяльність у 2013р.-2014 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013р.- 2014р.
(Перелік питань, що виносяться на голосування)
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності То1. Обрання лічильної комісії Зборів.
вариства, балансу та звіту про фінансові результати за 2013р.- 2014р.
2. Обрання Голови і Секретаря зборів.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку пок3. Затвердження порядку голосування на Зборах та регламенту Зборів..
риття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2013р.-2014р.
4. Розгляд річного звіту та балансу директора Товариства за 2014рік,
Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і балансу директора.
зборів акціонерів 29.04.2015 року з 09:30 год. до 09:45 год.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства та прийняття рішення за
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі донаслідками розгляду звіту Наглядової Ради ПрАТ "Золотий колос" за 2014
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати дорік.
кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних
6. Розгляд звіту та висновку Ревізора Товариства та прийняття рішензборах, оформлену у відповідності до законодавства України. Ознайомня за наслідками розгляду та висновку ревізора ПрАТ "Золотий колос"
лення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пиза 2014 рік.
тань порядку денного, здійснюється за місцезнаходженням Товариства:
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ
79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, буд.355, в робочі дні у
"Золотий колос" за 2014 рік.
Голови правління (тел.(032)2 6-26-372) з 14.00 до 15.00 год., за заявою
8. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ "Золотий колос" за
поданою на ім'я Голови правління не пізніше ніж за два робочі дні до да2014 рік.
ти ознайомлення.
9. Прийняття рішення про вчинення правочинів у ході поточної господарської діяльності в 2015 році.
Основні
показники
фінансово
–
Для
реєстрації
акціонерам
Товариства
необхідно мати при собі докугосподарської
діяльності
Період
мент, що
посвідчує особу
(паспорт), представникам
акціонерів
- належПеріод 2014
у 2013-довіреність
2014р. (тис.
2013р.що посвідчує особу (паснимпідприємства
чином оформлену
та документ,
грн.)
порт). Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки Зборів
Найменуванняз показника
Попередній
Звітнійдля
Попередній
ознайомитись
документами (матеріалами),
необхідними
прийняття
рішень
питань порядку денного за адресою:
Україна, м.6969
ДніпроУсього зактивів
743849038, 6394
петровськ,
пр. К.Маркса, 106, у робочі дні з 6284
10.00год. до
12.00год.6001
Для озОсновні засоби
5507
найомлення
з документами
необхідно пред"явити
Довгострокові
фінансові інвестиції
184 документ,
184 що посвідчує
184
особу.
ЗапасиЗа 20 днів до дати проведення Зборів
97 акціонери
512Товариства
659 мають
право дебіторська
в письмовій заборгованість
формі надати пропозиції
включенних
Сумарна
153 щодо питань
181
96
до
порядку
денного
Відповідальна особа
Грошові
кошти
та їхЗборів.
еквіваленти
21 за порядок
10 ознайомлен29
ня
акціонерів із документами
- головний бухгалтер
Румянцева
ВалентиНерозподілений
прибуток (збиток)
-1
на
Миколаївна.
Власний
капітал
6902
4586
5109
Основні
показники фінансово-господарської
діяльності
Статутний
капітал
1234
1234
1234
підприємства (тис.- грн.)
Довгострокові зобов’язання
Період
грн.)
Поточні зобов’язання
536
574 (тис.626
Найменування показника
2014
2013
Чистий прибуток (збиток)
4
-523рік
-510рік
Усього активів кількість акцій( штук)
3231
3053
Середньорічна
4935400 4935400
4935400
Основні засоби
49
51
Кількість
власних акцій, викуплених
-Довгострокові
фінансові
-протягом
періоду
(штук) інвестиції
Запаси
149
149
Загальна сума коштів, витрачених на
Сумарна дебіторська заборгованість
3065
3065
викуп власних акцій протягом періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
Чисельність працівників на кінець
Нерозподілений прибуток (збиток)
-9648
-9483
102
97
100
періоду (осіб)
Власний капітал
-8411
-9028
Статутний капітал
364
364
Правління ПАТ "Львівелектромаш"
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
Також звертаємо Вашу увагу на те, що:
Згідно вимог пункту 10 Прикінцевих Положень Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені. У разі, якщо власник цінних паперів не укладає договір з обраною емітентом
депозитарною установою або з іншою депозитарною установою, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів. Реквізити депозитарної установи, обраної Приватним Акціонерним Товариством " Золотий колос": Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Оберіг",
місцезнаходження - м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, буд. 10, контактний
телефон - (0562) 34-07-53.
Директор Горностаєва Н.О.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№58, 26 березня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про АКЦІОНЕРНЕ
виникнення особливої
інформації емітента
ПРИВАТНЕ
ТОВАРИСТВО
1. Загальні відомості

"ПЕРЕРОБНИК"

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
РІЧНА ПУБЛІЧНЕ
ІНФОРМАЦІЯ емітентів,
які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також
приватних
(закритих) акціонерних това"ФОНДОВА
БІРЖА
"ПЕРСПЕКТИВА"
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
кодпублічних
за ЄДРПОУ:
33718227;
місцезнаходження:
01004,
м. Київ,
вул. Лькрім
акціонерних
товариств,
які здійснили
приватне
(закрите)
ва Толстого, буд. 9А; міжміський
код,
телефон
та факс: (044) 500-18-92,
розміщення
цінних
паперів
(056) 373-95-94; електронна поштоваПриватне
адреса: se_perspektiva@fbp.com.ua;
акціонерне товариство
1. Повне
найменування
адреса
сторінки
в мережіемітента,
Інтернет, яка
додатково використовується
"ПЕРЕРОБНИК",
30847189, д/н, емікод
за
ЄДРПОУ,
місцезнаходження,
тентом для розкриття інформації: fb_perspektiva.proemitent.info;
вид особсело Коломiйцеве, Криворiзький,
міжміський
код тавідомості
телефон про зміну складу посадових осіб емітента.
ливої
інформації:
Днiпропетровська область, 53003,
емітента
2. Текст повідомлення
Україна, (0564) 93-01-28
Відповідно
до Протоколу
засідання Біржової ради Публічного акці2. Дата
розкриття
повного тексту
онерного
товариства
річної інформації
у "Фондова біржа "Перспектива" (далі - Товариство)
23.03.15
загальнодоступній
б/н
від 23.03.2015 р.інформаційній
у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства щобазі
даних Комісії
до
створення
колегіального виконавчого органу - Дирекції, прийнято рі3. Адреса
сторінки
в мережі
шення:
обрати
строком
на три роки Дирекцію Товариства у складі 3-х члеІнтернет,
на Директор
якій розміщено
pererobnik.com
нів,
а саме:
Товариства Шишков
Станіслав Євгенійович (пасрегулярну
річну виданий
інформацію
порт
АМ 378911
17.04.2001 р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), протягом останніх 5 років обіймав посаду директора ПАТ "ФБ "Перспектива". Заступник директора з розвитку
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Харченко ПУБЛІЧНЕ
Вячеслав Анатолійович
(паспорт
СН 010130 виданий
25.04.1995 р. Мінським РУГУ
МВС України в м. Києві), протягом останніх
"ПРЕСТИЖ-ІНТЕР"
5 років
посади:код
директора
"Сбондс-Україна",
заступника
ди(даліобіймав
- Товариство,
ЄДРПОУТОВ
00308554,
місцезнаходження:
58009,
м. Чернівці,
вул. Винниченка,
20), повідомляє,
що 30 квітня
2015 року
о
ректора
з розвитку
ПАТ "ФБ "Перспектива".
Заступник
директора
з адмі11-00 за адресою:
м. Чернівці,
Театральна
пл., буд. (паспорт
5, каб. 15ЕА
відбудутьністративної
діяльності
Крюкова
Юлія Ярославівна
699269
ся чергові28.12.1999
загальні збори
акціонерів
виданий
р. Ленінським
РВТовариства.
УМВС України в Кіровоградській обденнийпосади:
зборів: спеціаліста з продажу
ласті), протягом останніх Порядок
5 років обіймала
1.
Обрання
лічильної
комісії
та
голови
зборів,
порядку
ДП "Бліц", менеджера з продажу ДП "Акцепт"
та ДПзатвердження
"Веста" ТОВ "Інкомепроведення
загальних
зборів акціонерів
Товариства.
Звіт директора
ПАТ
Україна",
секретаря
організаційного
відділу
Асоціації2."Українські
фондові
"Престиж-Інтер" про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2014
торговці".
р. 3. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік. 4. Звіт ревізійної комісії
Всі зазначені вище особи акціями (часткою у статутному капіталі) ТоТовариства за 2014 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2014
вариства
володіють, непогашеної
за Про
корисливі
та погашенпосадові
рік. 5. Проне
затвердження
річного звітусудимості
Товариства.
порядок
злочини
не6.мають.
ня збитків.
Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товарис3. членів
ПідписРевізійної комісії Товариства.
тва. 7. Про відкликання та обрання
Особа,
зазначена
нижче,
підтверджує достовірність
інформації,
що
Основні
показники
фінансово-господарської
діяльності
Товаміститься у повідомленні, та
визнає,
що грн.)
вона несе відповідальність згідриства
(тис.
но із законодавством.
період
Найменування показника
Директор С.Є. Шишков
2013 24.03.2015
2014 р.
Усього активів
5 057
4838
Основні засоби
85
85
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Повідомлення
Запаси
28
14
про виникнення особливої інформації емітента
Сумарна дебіторська заборгованість
756
787
I. Загальні відомості
Грошові кошти та їх еквіваленти
12
67
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
Нерозподілений прибуток
-2452
-2485
ТОВАРИСТВО
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК3954
«ГЛОБУС»
Власний капітал
3921
2. Код закапітал
ЄДРПОУ: 35591059
Статутний
622
622
3. Місцезнаходження
Україна: 04073, м. Київ, пров.0Куренівський,
Довгострокові
зобов’язання
0 19/5
4. Міжміський
код, телефон та факс: (044)585-70-91
Поточні
зобов’язання
1103
917
5. Електронна
поштова адреса: info@globusbank.com.ua
Чистий
прибуток (збиток)
-521
-33
6. Адреса сторінки
в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується
Середньорічна
кількість
акцій (шт.)
12432390
12432390
емітентом
для розкриття
інформації:протягом
http://www.globusbank.com.ua
Кількість власних
акцій, викуплених
0
7. Вид
особливої інформації: відомості про зміну0 складу посадових
періоду
(шт.)
осіб
емітента
Загальна
сума коштів, витрачених на викуп
0
0
II. Текст повідомлення
власних акцій протягом періоду
Протоколом
№7 засідання
Наглядової
Чисельність
працівників
на кінець
періоду Ради ПАТ «КБ «ГЛОБУС» від
7
11
23.03.2015
р. призначено Євчук Галину Петрівну заступником Голови
(осіб)
Правління
та обрано
її членом
Правління Банку
з 23 березня
2015
року.
Реєстрація
акціонерів
та їх представників
відбудеться
в день
провеЄвчук Галина
Петрівна
на розкриття
паспортних
отримадення
зборів за
місцем (згоди
їх проведення
з 10.00
до 10.50.даних
Дата не
складання
но) прямої
участі в статутному
капіталі
«КБв «ГЛОБУС»
не має,зборах
непопереліку
акціонерів,
які мають право
на ПАТ
участь
річних загальних
акціонерів,
- 24 квітня
2015 року.
Для участі
у зборах
акціонерам необгашеної судимості
за корисливі
та посадові
злочини
не має.
хідно мати документ, що посвідчує
особу. Представники акціонерів, що
III. Підпис
длязазначена
участі в річФних
зборах
акціонерів, інформації,
окрім докуменприбули
Особа,
нижче,загальних
підтверджує
достовірність
що
ту,
що посвідчує
особу, мають
надати
часнесе
реєстрації
довіреність
про
міститься
у повідомленні,
та визнає,
щопід
вона
відповідальність
згідно
передачу
їм права на участь та голосування у зборах, видану акціонером
із законодавством.
та оформлену
і посвідчену в«КБ
порядку,
встановленому
чинним25.03.2015
законодавсГолова ПравлінняПАТ
«ГЛОБУС»
С.Б. Куріленко,
р.
твом України. З документами та іншими матеріалами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери 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. Довідки за телефоном: 0372-241107.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
(багатоканальний):

(044) 5864394

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 49094, м. Дніпропетровськ, 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 адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.
32, каб. 229, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", відбудуться загальні збори акціонерів 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 адресою: 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 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, 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 представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних
зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності 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 відбувається 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: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, каб. 253, ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами
зборів особа - Єрикалова Ірина Олексіївна - Заступник керівника напряму ГО з технологій діловодства і документообігу ГО - Секретар Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
27 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними 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. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
5. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
6. Обрання членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових
договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
8. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Наглядової ради.
9. Внесення змін до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викладення 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"
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загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса
в мережі
№58,сторінки
26 березня
2015 р.
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

23.03.15

pererobnik.com

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
виникнення особливої
інформації
ПУБЛІЧНЕ про
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
I. Загальні відомості
"ПРЕСТИЖ-ІНТЕР"

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕНСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА"

(далі
- Товариство,
код ЄДРПОУ
00308554, місцезнаходження: 58009,
1. Повне
найменування
емітента:
м. Чернівці, вул. Винниченка, 20), повідомляє, що 30 квітня 2015 року о
11-00 за адресою: м. Чернівці, Театральна пл., буд. 5, каб. 15 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.
;
Порядок денний зборів:
2. Код
за ЄДРПОУ:
13992902;
1.
Обрання
лічильної
комісії та голови зборів, затвердження порядку
3. Місцезнаходження:
33009,
м.Рiвне,
вул.Кн. Володимира,
112Г; ПАТ
проведення
загальних зборів
акціонерів
Товариства.
2. Звіт директора
4. Міжміськийпро
код,
телефон та факс: (0362)63-56-15
(0362)63-56-15;
"Престиж-Інтер"
фінансово-господарську
діяльність Товариства
в 2014
Електронна
поштова
адреса: rovnopmk@emitent.net.ua;
р. 3.5.Звіт
наглядової
ради Товариства
за 2014 рік. 4. Звіт ревізійної комісії
6. Адреса
мережі Інтернет,
яка додатково
використовується
Товариства
засторінки
2014 рік.в Затвердження
висновків
ревізійної
комісії за 2014
емітентом
розкриття річного
інформації:
рік.
5. Про для
затвердження
звітуwww.rivnepmk.pat.ua;
Товариства. Про порядок погашення збитків.
6. Про відкликання
та обрання
членівпосадових
Наглядовоїосіб
радиемітента.
Товарис7. Вид особливої
інформації:
Зміна складу
тва. 7. Про відкликання та II.
обрання
членів Ревізійної комісії Товариства.
Текст повідомлення
діяльності
Това23Основні
березняпоказники
2015 року уфінансово-господарської
складі посадових осіб ПрАТ
"Рівненська
пере(тис.
грн.) зміни:
сувна механізована колона"риства
відбулися
наступні
23.03.2015 року та на підставі поданої заяви було звільнено
період з посади:
Найменування показника
2013 паспорт
2014серія
- Члена наглядової ради Кучерука Миколу Сергійовича,
Усього
активіввиданий 26.04.2001 р. Здолбунівським
5 РВ
057УМВС України
4838 в
СР
№ 829047
Основні засоби
85 володiє 24,897%
85
Рівненській
обл., на посаді перебував протягом 4 років,
Довгострокові
фінансові
інвестиції
статутного
капiталу
товариства.
Розмiр пакета акцiй 0емiтента, якi0 налеЗапаси
14 ніжать
посадовiй особi становить 1580,25 грн. На місце28
посадової особи
Сумарна
дебіторська
заборгованість
756 ради буде
787винекого
не обрано.
Питання
про обрання члена наглядової
Грошові
кошти та їхзагальні
еквіваленти
12
67
сено
на найближчі
збори акціонерів.
Нерозподілений
-2452
Згідно рішенняприбуток
Наглядової ради (Протокол №2 від
23.03.2015-2485
р.) було
Власний капітал
3954
3921
звільнено
з посад:
Статутний
622
622 МЮ
- Головукапітал
правління Ульянюка Семена Семеновича
паспорт серія
Довгострокові
зобов’язання
0
№058131
виданий
13.09.2005 р. Рівненським МВ УМВС
України0 в РівПоточні зобов’язання
917 станенській
обл. на посаді перебував протягом 8 років, 1103
володiє 0,496%
Чистий прибуток
(збиток)
-521
-33
тутного
капiталу товариства.
Розмiр пакета акцiй емiтента,
якi належать
Середньорічна
кількість акцій
12432390 12432390
посадовiй
особiстановить
31,5 (шт.)
грн.;
Кількість
власнихголови
акцій, правління
викупленихПетрука
протягом
- Заступника
Василя Дмитровича,
паспорт
0
0
періоду
серія
СР(шт.)
№566619 виданий 06.08.1999 р. Здолбунівським РВ УМВС УкраЗагальна
сума
коштів,
витрачених
на
викуп
їни в Рівненській обл., на посаді перебував протягом 08 років, акціями
0 товласних акцій
протягом періоду
вариства
не володіє.
Чисельність
працівників
призначено
на посаду:на кінець періоду
7
11
(осіб)
- Директора Кучерука Миколу Сергійовича паспорт серія СР № 829047
Реєстрація
акціонерів
та
їх
представників
відбудеться
в
день
провевиданий 26.04.2001 р. Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській
дення зборів за місцем їх проведення з 10.00 до 10.50. Дата складання
обл., володiє 24,897% статутного капiталу товариства. Розмi пакета акцiй
переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах
емiтента, якi належать посадовiй особi становить 1580,25 грн.
акціонерів, - 24 квітня 2015 року. Для участі у зборах акціонерам необПротягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади члена
хідно мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів, що
наглядової
та вначальника
виробництва
ПрАТ "Рiвненська
переприбули
дляради
участі
річФних загальних
зборах на
акціонерів,
окрім докуменсувна
колона".
Донадати
обов'язків
посадова
особа має
ту,
що механiзована
посвідчує особу,
мають
під директора
час реєстрації
довіреність
про
приступити
24.03.2015
р. Посадова
особа обрана
на видану
термін дії
повновапередачу
їмзправа
на участь
та голосування
у зборах,
акціонером
жень
даного органу
управління
товаритства..
та
оформлену
і посвідчену
в порядку,
встановленому чинним законодавсВiдповiдно
додокументами
Статуту ПрАТ
пересувна необхідними
механізованадля
котвом
України. З
та "Рівненська
іншими матеріалами,
лона " діяльнiстю
керуєденного
директор
одноособово
на посаприйняття
рішень зтовариства
питань порядку
річних
загальнихтому
зборів,
акціду голови
правлiння
та заступника
голови
правлiння нiкого
не обрано.
Всі
онери
можуть
ознайомитись
особисто
у Головного
бухгалтера
Федусяк
посадові
особи непогашеноїПАТ
судимості
за корисливі
та посадові
злочини
Л.Т.
за місцезнаходженням
"Престиж-Інтер"
у робочі
дні з 09.00
до
11.00
та в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Донемають.
відки за телефоном: 0372-241107.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідпро скликання річних Загальних зборів акціонерів
ноПовідомлення
із законодавством.
2. Найменування
посади
Приватне
акціонерне
товариство «Українська геКучерук
Микола
нетична компанія» (далі Директор
– Товариство)
повідомляє,
щоСергiйович
річні Загаль24.03.2015
р.
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 підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2014 р.
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

сою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.
32, каб. 229, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Відомості
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних
зборах відбудеться 27 квітня 2015 року з 09.30 год. до 09.55 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.
32, каб. 229, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"РЕМБУД"
Реєстрація акціонерів
та їх представників
для участі
у загальних
повідомляє
про проведення
річних
зборів акціонерів
27
зборах
відбуватиметься
відповідно
до загальних
переліку акціонерів,
які мають
квітня
2015
рокууоб
14-00 год.
право на
участь
загальних
зборах, складеному станом на 24.00 годиПОРЯДОК
ДЕННИЙ:
ну за 3 (три) робочих дні до
дня проведення
загальних зборів акціонеОбрання
членів
лічильної
комісії2015
загальних
рів,1.тобто
на 24.00
годину
21 квітня
року. зборів ПАТ "Рембуд".
2.
Звіт
Правління.
Для
участі
у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
3. Звіт Ревізійної
комісії. - паспорт та довіреність на право представпредставникам
акціонерів
4. Звіт Наглядової ради.
ляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви5. Ухвалення рішення щодо схвалення значних правочинів.
могами чинного законодавства.
6. Вибори Наглядової ради.
В Вибори
реєстрації
акціонера
(його представника) для участі у загальних
7.
голови
Правління.
зборах
може Правління.
бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутнос8. Вибори
ті в9.акціонера
(його
представника)
документів,
які ідентифікують особу
Прийняття
рішення
про порядок
покриття збитків.
акціонера
(його представника),
а в разі
участі
представника
акціонера
Місце проведення
загальних зборів:
33024,
м. Рівне,
вул. Соборна,
404- також
документів,
щозала)
підтверджують
повноваження
представника
а,
кімната
№1 (актова
адміністративного
будинку ПАТ
"Рембуд". на
участь
у загальних
зборах
акціонерів
товариства.
Реєстрація
учасників
зборів:
27 квітня
2015 року з 13-00 до 13-50 год.
Під часпроведення
підготовки до
загальних
акціонери
товариства
за місцем
зборів,
згідно зборів,
з переліком
акціонерів
станоммають
на 21
квітня
2015 року.
можливість
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
Акціонерам
мати
при собі
паспорт,
представникам
акціонерів - належрішень
з питань
порядку
денного.
Ознайомлення
з матеріалами
відбуним
чином
довіреності
та паспорт.
вається
відоформленні
дати надіслання
акціонерам
даного повідомлення до 24
Відкриття
зборів:
27 квітняз 2015
року об
год. Ознайомлення
з
квітня
2015 року
(включно)
понеділка
по14-00
п'ятницю,
з 09.00 год. до
матеріалами
зборівперерва
- в бухгалтерії
№2) щоденно
з
17.00 год. (обідня
з 12.30підприємства
год. до 13.30(кімната
год.) за адресою:
Укра9-00
до Дніпропетровськ,
10-00 год.
їна, м.
вул. Набережна Перемоги, 30, каб. 253, ПАТ
Відповідальна особа - голова правління.
КБ "ПРИВАТБАНК". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами
Телефон для довідок (03622) 5-20-23, 5-21-82, 5-22-68.
зборів особа - Єрикалова Ірина Олексіївна - Заступник керівника напОсновні показники фінансово-господарської діяльності
ряму ГО з технологій діловодства
і документообігу ГО - Секретар Правпідприємства (тис.грн.)
ління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Період
27 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необНайменування
показника
Звітний
Попередній
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається
2014 рік
2013 рік
у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці
Усього активів
5471
5525
проведення
загальних зборів акціонерів.
Основні засоби
3595
3889
Довгострокові фінансові інвестиції
235
235
Перелік питань, що виносяться на голосування
Запаси
698
468
(порядок денний загальних зборів акціонерів):
Сумарна дебіторська заборгованість
572
376
1. Обрання
лічильної
комісії загальних зборів акціонерів.
Грошові
кошти та
їх еквіваленти
3
2.
Прийняття
рішення
з
питань
порядку
проведення
загальних
Нерозподілений прибуток
1312
1535 зборів
акціонерів.
Капітал
у дооцінках
137
137
3. Обрання
секретаря загальних зборів акціонерів.
Статутний
капітал
761
761
4. Прийняття
рішення про припинення повноважень
Голови 0та члеДовгострокові
зобов’язання
0
нів
Наглядової
ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Поточні
зобов’язання
2163
2522
5. Встановлення
кількісного складу Наглядової-210
ради ПАТ КБ
Чистий
прибуток (збиток)
-50"ПРИВАТБАНК".
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3044632
3044632
Кількість
власних
акцій,Наглядової
викупленихради
протягом
6. Обрання
членів
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
періоду
(шт.)
7. Затвердження
умов цивільно-правових договорів або трудових
Загальна сума
коштів, витрачених
на викуп з обраними членами Наглядоговорів
(контрактів),
що укладатимуться
власних
акцій
протягом
періоду
дової
ради
ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК",
встановлення розміру їх винагороЧисельність
працівників
на
кінець
періоду
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
40 договорів
37 (кон(осіб)
трактів) з членами Наглядової ради.
ПАТ "Рембуд"
8. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ Правління
КБ "ПРИВАТБАНК"
з числа обраних членів Наглядової ради.
9. Внесення змін до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Про внесення змін до Положень ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що
Статутний
капіталдіяльність органів управління та 860
860
регламентують
контролю Товариства.
Довгострокові зобов'язання
4310
4371
Телефон для довідок: (056) 716-14-37.
Поточні зобов'язання
3924
2505
Чистий прибуток (збиток)
(1579)
1037
ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК"
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 товариства кожного робочого дня з 08.30 до 17.30 год. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – керівник Товариства.
Телефони для довідок: (0412) 25-94-96, 26-06-83.
Правління ПрАТ «УГК»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
про
особливої
емітента
УПовідомлення
відповідності до
ст. виникнення
35 Закону України
"Про інформації
акціонерні товариства"

I. Загальні
відомості.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СВІЖАЧОК"
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
1
Повне
найменування
емітента:
(далі - Товариство), місцезнаходження: 72142, Запорізька
обл., Приморський район, с. Інзівка,
вул. Радянська, б.
172, повідомляє,
що "29" квітня
;
ТОВАРИСТВО
"СТРАХОІВА
КОМПАНІЯ
"ДНІПРО"

2015
року
14:00 за02305896;
адресою: Запорізька обл., Приморський район,
2 Код
заоб
ЄДРПОУ:
с. Інзівка,
вул. Радянська,
б. м.
172-А,
к. 5, відбудуться
чергові б.12;
загальні
3. Місцезнаходження:
49000
Дніпропетровськ,
вул. Глинки,
збори
акціонерівкод,
Товариства.
акціонерів
Товариства
проводи4 Міжміський
телефон Реєстрація
та факс: (056)
745-15-41,
056 745-03-58;
тиметься
з 13:30 год.
до 13:45
год. за
місцем проведення чергових загаль5 Електронна
поштова
адреса:
sk_dnipro@atrep.com.ua;
них6зборів
акціонерів
Дата складення
переліку
акціонерів ТоАдреса
сторінки вТовариства.
мережі Інтернет
яка додатково
використовується
вариства, які
правоінформації:
на участь уinsuring.dp.ua;
чергових загальних зборах акціонеемітентом
длямають
розкриття
рів7.
Товариства
- 23.04.2015
р. Зміна складу посадових осіб емітента.
Вид особливої
інформації:
Перелік питань,II.Текст
що виносяться
на голосування згідно
повідомлення:
з ПОРЯДКОМ
2.1. На підставі рішення
Наглядової ДЕННИМ:
ради ПрАТ "Страхова компанія
1 питання:
Обрання Голови
та Секретаря
чергових
загальних
зборів
"Дніпро"
( далі -Товариство),
засідання
якої відбулося
23 березня
2015
роакціонерів
Товариства.
ку
( протокол
№ 7 від 23.03.2015 р.) прийнято рішення, а саме :
2 питання: Обрання
лічильної
комісії
Товариства.
Припинено
повноваження
члена
Правління
Товариства, першого зас3 питання:
Генерального
директора
результати
фінансовотупника
ГоловиЗвіт
Правління
Товариства
Кудлаяпро
Віктора
Павловича
(пасгосподарської
діяльності
Товариства
за
2014
рік
та визначення
порт АЕ 802197 виданий Індустріальним РВ ДМУУМВС
України восновних
Дніпронапрямків діяльності
2015 рік.
петровській
області 03навересня
1997 р.) Кудлай В.П. був обраний на цю
4 питання:
Звітр.
Ревізора
Товариства
за 2014врік.
посаду
23.04.2011
( протокол
№ 27). Часткою
статутному капіталі емі5 питання:
Затвердження
тента
Товариства
не володіє.висновку Ревізора, складеного за результатами
перевірки
фінансово-господарської
діяльності
Товариства
за 2014
2.2. На підставі рішення Наглядової Ради Товариства,
засідання
якої
фінансовий
відбулося
23рік.
березня 2015 року ( протокол № 8 від 23.03.2015 р.) прий6 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014
нято рішення, а саме:
рік.
Покласти виконання обов'язків першого заступника Голови Правління
7 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
Товариства на члена Правління Товариства Гриcенко Тетяну Степанівну
8 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчичлена Правління Товариства (паспорт АО 193924, виданий Ленінським РВ
нятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття
у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України у Дніпропетровській області 19
такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості татравня 2014 р.). Посадова особа з 30 березня 2012 року ( Протокол № 29)
ких правочинів.
займає посаду члена Правління Товариства і з 01.06.2006 р. начальника
9 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.
відділу страхування транспортних ризиків Товариства. Часткою в статут10 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття
ному капіталі емітента Товариства не володіє. Посадові особи непогашеСтатуту Товариства в новій редакції.
ної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Підставою для
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО
прийняття рішення про зміну в персональному складі посадових осіб еміАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СвіжачОК" за 2014 рік
тента є звільнення Кудлая В.П. за угодою сторін згідно до п.1. ст. 36 КодекПеріод
су законів про
працю України.
Посада - члена Правління Товариства,
яку
Найменування
показника
звітний
попередній
обіймав Кудлай В.П. є вакантною до проведення виборів
у 2016
році.
Усього активів
116158
118295
III. Підпис.
Основні
засоби
54027інформації,
55048 що
1.Особа
зазначена нижче, підтверджує достовірність
Довгострокові
фінансові інвестиції
- згідміститься
у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність
Запаси
1023
1154
но
із законодавством.
Сумарна
дебіторська
заборгованість
2782
1875
2.Найменування
посади:
Голова Правління Товариства
Пустовой
Грошові
кошти та їх еквіваленти
1854
17071
Сергій
Миколайович
24.03.2015 р.
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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
(багатоканальний):

(044) 5864394

До уваги акціонерів
Повідомлення про виникнення
особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТВА "ЛЬВІВЕЛЕКТРОМАШ"
"ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"

(код ЄДРПОУ 13800245) Товариство повідомляє про проведення Закод за ЄДРПОУ: 33718227; місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Льгальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.04.2015 року о 10:00 годині
ва
Толстого,
9А;Львівська
міжміськийобл.,
код, телефон
факс:
(044) 500-18-92,
за адресою: буд.
79040,
м. Львів,тавул.
Городоцька,
буд.
(056)
373-95-94;
електронна
поштова
адреса:
se_perspektiva@fbp.com.ua;
355, актовий зал. Дата складення переліку акціонерів, які мають право
адреса
сторінки
в мережі
Інтернет,
яка додатково
використовується
еміна участь
у загальних
зборах:
24 година
23.04.2015
р.
тентом
для розкриття
інформації:
fb_perspektiva.proemitent.info;
вид особПорядок
денний загальних
зборів
акціонерів:
ливої
інформації:
відомості
прозагальних
зміну складу
посадових
осіб емітента.
1. Обрання
лічильної
комісії
зборів
акціонерів.
2. Текст повідомлення
2. Обрання Голови та секретаря
загальних зборів акціонерів.
Відповідно
до Протоколу
засідання
Біржової
ради Публічного
акці3. Звіт Правління
Товариства
про діяльність
у 2013р.-2014
р.
онерного
біржа "Перспектива"
- Товариство)
4. Звіт товариства
Наглядової "Фондова
ради Товариства
про діяльність(далі
у 2013р.2014р.
б/н 5.
відЗатвердження
23.03.2015 р. урезультатів
зв'язку з внесенням
змін до Статуту Товариства
фінансово-господарської
діяльності щоТодо
створення
колегіального
виконавчого
органу - Дирекції,
прийнято
вариства,
балансу
та звіту про
фінансові результати
за 2013р.2014р. рішення:
обрати строком
на трирозподілу
роки Дирекцію
Товариства
у складі
3-х чле6. Затвердження
порядку
прибутку
(визначення
порядку
покнів,
а збитків)
саме: Директор
Товариства
Шишков
Станіслав
Євгенійович (пасриття
Товариства
за підсумками
роботи
у 2013р.-2014р.
порт
АМ 378911учасників
виданий 17.04.2001
Індустріальним
РВ ДМУ Загальних
УМВС УкРеєстрація
відбудетьсяр. за
місцем проведення
раїни
Дніпропетровській
області),
років обіймав позборіввакціонерів
29.04.2015
року зпротягом
09:30 год.останніх
до 09:455 год.
саду
директора
ПАТ "ФБ "Перспектива".
Заступник
директора
з розвитку
Для
участі в Загальних
зборах акціонерам
необхідно
мати при
собі документ, що посвідчує
Представникам
акціонерів
потрібно виданий
мати доХарченко
Вячеслав особу.
Анатолійович
(паспорт
СН 010130
кумент, що р.
посвідчує
довіреність
у загальних
25.04.1995
Мінськимособу,
РУГУ та
МВС
України вна
м. право
Києві),участі
протягом
останніх
оформлену
у відповідності
до законодавства
України.
Ознайом5зборах,
років обіймав
посади:
директора ТОВ
"Сбондс-Україна",
заступника
дилення акціонерів
з документами,
необхідними
для прийняття
рішень
з пиректора
з розвитку
ПАТ "ФБ "Перспектива".
Заступник
директора
з адмітань порядкудіяльності
денного, здійснюється
місцезнаходженням
ністративної
Крюкова ЮліязаЯрославівна
(паспортТовариства:
ЕА 699269
79040, Львівська
обл.,
м. Львів, вул.
Городоцька,
буд.355,
в робочі дні
виданий
28.12.1999
р. Ленінським
РВ УМВС
України
в Кіровоградській
об-у
Головипротягом
правління
(тел.(032)2
6-26-372)
з 14.00
до спеціаліста
15.00 год., ззапродажу
заявою
ласті),
останніх
5 років
обіймала
посади:
поданою
ім'я Голови
правлінняДП
не"Акцепт"
пізніше ніж
за "Веста"
два робочі
до даДП
"Бліц",на
менеджера
з продажу
та ДП
ТОВдні
"Інкомети ознайомлення.
Україна",
секретаря організаційного відділу Асоціації "Українські фондові
торговці".
Основні
показники
фінансово
– (часткою у статутному капіталі) ТоВсі
зазначені
вище особи
акціями
Періодза корисливі та посадові
господарської
діяльності
вариства
не володіють,
непогашеної судимості
Період 2014
2013р.
підприємства
у 2013- 2014р. (тис.
злочини
не мають.
грн.)
3. Підпис
Особа, зазначена
нижче, підтверджує
достовірність
інформації,
що
Найменування
показника
Попередній
Звітній
Попередній
міститься
у повідомленні, та визнає, що вона
несе відповідальність
Усього активів
7438
6394
6969згідно
із законодавством.
Основні
засоби
6284
5507
6001
С.Є. Шишков
Довгострокові фінансові інвестиціїДиректор
184
184 24.03.2015
184 р.
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
102
97
100
періоду (осіб)

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необПравління ПАТ "Львівелектромаш"
хідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням 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.
Публічне
акціонерне
товариство
«Карлівський машинобудівний завод»
Інзівка, вул. Радянська, б. 172-А, к. 5. Відповідальна особа Товариства за
5) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за
Шановні
акціонери!
порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами - Долговсьнаслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
акціонерне товариство «Карлівський машинобудівний завод»,
кийПублічне
Андрій Володимирович.
6) Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14311169, повідомляє Вас, що 28 квітня
7) Затвердження порядку розподілу прибутку, порядку покриття збитків,
2015 року о 12 год. 00 хв. відбудуться чергові загальні збори акціонерів
прийняття рішення щодо дивідендів за результатами діяльності ТовариТовариства (далі за текстом – Збори) за адресою: 39500, Україна, Полтавства за 2014 рік.
ська обл., м. Карлівка, вул. Пархоменка, 2, Актовий зал.
8) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальТовариством з 28.04.2015 по 28.04.2016 (включно), із зазначенням характених зборах – на 24:00 годину 22 квітня 2015 року.
ру правочинів та їх граничної вартості.
Порядок денний:
9) Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, вчинених
1) Обрання лічильної комісії.
Товариством протягом періоду з 27 квітня 2014 року по 27 квітня 2015 року
2) Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів.
(включно).
3) Звіт генерального директора Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наОсновні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис. грн.
слідками розгляду Звіту генерального директора Товариства про результаПеріод
ти фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
Попередній
Звітний
4) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за
2013 рік
2014 рік
наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
Усього активів
80 679
111 516

48

№58, 26 березня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

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

33 898
20
30 926
9 602
2 987
29 131
41 885
1 760
14 521
24 273
2 916
7 039 082
0

32 321
20
47 451
20 591
2 355
20 832
33 578
1 760
12 277
65 661
-8 306
7 039 082
0

0

0

547

589

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗІРАСТ-ДНІПРО"

Ідентифікаційний код 34513083, місцезнаходження (юридична адреса)
якого 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова 12-А, кв. 24, далі Товариство, 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 години до 19-45, в день за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт).
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 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 директора, після надання письмового запиту до Виконавчого органу Товариства.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - генеральний 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) Товариства за підсумками роботи у 2014 році.
Основні показники фінансово - господарської діяльності
Товариства (тис. грн.)
Період (тис. грн.)
Найменування показника
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
1
Генеральний директор ПрАТ «Зіраст-Дніпро» Сімонов В.І.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ
ЦЕНТР "КОНТАКТ"

Примітка: Звітність ще не є затвердженою річними загальними зборами
акціонерів та може бути уточнена після такого затвердження.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись 28 квітня 2015 року за місцем проведення зборів з 11 год. 00 хв. до
11 год. 55 хв. Акціонерам при собі мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно 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 зборів – в місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами –генеральний директор Товариства Красюк Руслан Володимирович. Довідки за телефоном: (05346) 2-22-79. Для ознайомлення з документами акціонерам при собі мати паспорт, представникам акціонерів –
паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного
законодавства.
Генеральний директор ПАТ «КМЗ» 	Р.В. Красюк

Повідомлення
виникнення особливої
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Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі доку- Заступника голови правління Петрука Василя Дмитровича, паспорт
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вариства не володіє.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№58, 26 березня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановні акціонери

ПАТ «Полонський гірничий
комбінат»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛОНСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ
КОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ: 05471879, місцезнаходження: 30500, Хмельницька обл. м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, буд. 190 б) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 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 Загальних 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 довіреність 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 акціонерів 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 виробничогосподарської 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 гірничий комбінат» акціонери можуть ознайомитися до дня проведення загальних 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 ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — голова Правління Мазур Микола Максимович. Телефон для довідок — (03843) 3-22-56; 3-20-21.
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних 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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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. Короленківська, 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 поверх, оф. 11.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, 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 підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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 Товариства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 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, передбачених законом.
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рік.
9. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.
11. Обрання Голови та членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 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
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою:
м. Київ, вул. Короленківська, 4, 2-й 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
6
6
(осіб)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 (представників 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 Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 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 Ревізора Товариства 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 Товариства: Україна, 54037, м. Миколаїв, вул. Вокзальна, 5, актова зала, кожного 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 Попередній
2014 р.
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
7
7
(осіб)
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 представників юридичних та фізичних осіб).
Телефони для довідок : (512) 60-16-35.
Директор
Пузанов А.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАКАРОННА ФАБРИКА»

(Місцезнаходження Товариства: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142)
Повідомляє про доповнення до порядку денного річних загальних 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 відбудеться 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 виносяться 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 вчинятись 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 вчиненням значних правочинів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
22. Про відчуження належного ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» нерухомого майна та основних засобів.
Вищезазначене доповнення до порядку денного річних загальних
зборів акціонерів внесено на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол №32 від 23 березня 2015 р.).
Додатково звертаємо увагу акціонерів, що в повідомленні про скликання річних загальних зборів було допущено технічну помилку, тому
нижче додатково наводяться правильні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства за звітний період (2014 р.) та попередній період (2013 р.):
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» (тис.грн.):
Найменування показника

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

Період
Звітний Попередній
(2014 р.)
(2013 р.)
92214
55839
8768
10731
290
3290
10862
27554
65694
11241
643
76
18564
22108
18643
22187
63
63
----73571
33652
-3544
-294
60133
60133
-------

---

193

202

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком 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 посвідчує особу) у робочі дні з 10 до 15 годин у кабінеті начальника відділу кадрів Товариства Маковеєвої М.П. (перший поверх адміністративного корпусу ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», м. Київ
вул. Фрунзе, 142, номер кабінету — 1). Особа — відповідальна за порядок 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»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»
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. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 67, Палац культури «Хімік», відбудуться загальні 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 культури «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) робочих 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 зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності 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 відбувається 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. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця, 1, ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», каб. № 307-А. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Пойда Сергій
Валерійович — начальник бюро корпоративного права та державного майна ПАТ «ДНІПРОАЗОТ».
29 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними 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 наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати 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 ліквідації ТОВ «ОРІНЕЯ» відповідному органу Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
11. Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремленого 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:
17150
1311
власникам материнської компанії
Середньорічна кількість акцій (шт.)
35 158 375 000 35 155 422 186
Кількість власних акцій, викуплених
7 904 673
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
237
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
4177
4160
періоду (осіб)
Примітка:
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу
VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну 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 рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання 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 рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних 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 цінних паперах.
Телефон для довідок: (05692) 7-87-25, 7-14-23; факс: (05692) 7-07-40.
Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ - БАНК»

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.
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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: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, буд. 4-А, приміщення ПрАТ «ГОТЕЛЬ
«ЖОВТНЕВИЙ», конференц-зал «Б».
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) 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 представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

№58, 26 березня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності 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 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 перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул.
Батумська, буд. 11, каб. 407, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ — БАНК». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — помічник Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ — БАНК» — пані Кучугура Світлана Петрівна.
28 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними 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. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління ПАТ «А-БАНК» про результати фінансовогосподарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду 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 результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення 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 підсумками 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 Статуту 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 договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради
ПАТ «А-БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 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»

Публічне акціонерне товариство
«Ідея Банк»

Повідомлення про спростування інформації
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «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 використовується емітентом для розкриття інформації www.ideabank.ua
1.8. Вид інформації: спростування недостовірної інформації
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.

2. Текст повідомлення
24.03.2015 року у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №56 емітентом було розміщено «Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного
акціонерного товариства «Ідея Банк», проте дане повідомлення не
відповідає дійсності. Вказана вище недостовірна інформація розміщена помилково — з технічних причин.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Голова Правління
______________
М. В. Власенко
М. П.
25.03.2015 р.
ІІ.Текст повідомлення:
Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ ВТФ «МТНПОЛТАВА», 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 «МТНПОЛТАВА» у зв’язку з виходом на пенсію Ясинської Ірини Анатоліївни (згоди на
розкриття паспортних даних посадова особа не надавала), часткою в статутному 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 повноваження якого достроково припинено) Ревізором ПрАТ ВТФ «МТНПОЛТАВА» 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 інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Голова правління
Ясинський Юрий Володимирович
24.03.2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЛЯХОВО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента.
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЛЯХОВО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41».
Код за ЄДРПОУ емітента: 05416886.
Місцезнаходження емітента: 08132, Київська область, КиєвоСвятошинський 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. аудитора — 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 Загальних 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 рішення 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 скликалися і не проводилися.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Прийнято рішення про обрання лічильної комісії, секретаріату та затвердження їх складу; затвердження регламенту роботи зборів; затвердження форми голосування на зборах.
2. Затверджений звіт Правління про підсумки фінансово — господарської 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 перевірки 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 розподілу прибутку за звітний 2013 рік та термін і порядок виплати дивідендів за
2013 рік, а також не розглядати на даних зборах визначення порядку покриття збитків за 2013 рік в зв’язку з напрацюванням планів щодо одержання 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 рішення 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 нарахування та виплату дивідендів за результатами звітного 2014 р. на даний час не
приймалося, тому, що проведення загальних зборів акціонерів заплановано 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
0,14
(1,88)
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,14
(1,88)
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
495621
495621
загальна номінальна
0
0
Цінні папери
вартість
власних випусків,
у відсотках від статутного
0
0
викуплені
капіталу
протягом звітного
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Лучковський Олександр Вікторович.
25.03.2015 р.

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СIЧ»

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 Моторобудівників, 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 використовується емітентом для розкриття інформації http://motorsich.com/rus/
investors/othetnost/osobaya_inf/2015
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього
Положення — Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення
Публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» (надалі Товариство) повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних па-
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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

(підпис)
М. П.

Войтенко С.А.
(ініціали та прізвище
керівника)
25.03.2015 р.
(дата)

№58, 26 березня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Первомайське шляхове ремонтнобудівельне управління» код за ЄДРПОУ 03331430

( далі Товариство ) повідомляє про скликання чергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Первомайське шляхове ремонтно-будівельне управління», 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 Товариством у 2015 р.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує
особу (паспорт, ідентифікаційний номер), а представникам акціонерів довіреність 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. Відповідальна особа – Якименко О.О. телефон для довідок (05161) 4-24-39
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
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.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі — Товариство)
(ідентифікаційний код 33185989; місцезнаходження: вул. Металургійна, б. 47, м. Макіївка, Донецька обл., Україна, 86105) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Датата час проведення річних Загальних зборів: «28» квітня 2015 року
о 12.00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів: 50053, Дніпропетровська 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» квітня 2015 року о 11.45 годині.
Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 50053, Дніпропетровська 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 годину.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних
зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
8. Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.
9. Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
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
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
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)

684 143
440 912
2 525 684
(192 741)
684 142 820
-/-

684 143
426 552
2 162 326
(52 037)
684 142 820
-/-

-/-

-/-
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Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі та голосування
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 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 неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів — за
місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати
документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 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 депозитарною 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 врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах
емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.
Телефони для довідок Товариства: (06232) 29-27-28.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.
В.о. генеральногодиректора ПрАТ «ММЗ»
В.Н. Бєлов
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Теребовлянське 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.Теребовля, Пiдзамче, 113, контора підприємства. Реєстрація акціонерів буде
проводитись з 9.00 до 9.45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для участі у зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси
акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. Для участі в голосуванні, на загальних зборах, акціонерам необхідно
мати укладений договір про обслуговування рахунка в цінних паперах з Депозитарною 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 місцезнаходженням Товариства, звертатись до директора. Довідки за телефоном
(03551) 22194. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складатися станом на 24 год. 24.04.2015 року.
Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії

Публічне акціонерне товариство «Скалатська фабрика «Лотос» (місцезнаходження: 47851, Терно-

пільська обл., Підволочиський р-н, м Скалат, вул.. Л.Курбаса, 50) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2015 р.
об 11.00 за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, м Скалат, вул.. Л.Курбаса, 50 (приміщення актового залу). Реєстрація акціонерів (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 згідно 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, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 9.00 до 11.00 год.у кабінеті майстрів. Відповідальна 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 акціонерів.
До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД»!

(код ЄДРПОУ 32426467)
Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» повідомляє, що чергові загальні
збори акціонерів ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» (надалі — Товариство), (місцезнаходження Товариства: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10-Б) 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 чергових 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.

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4.Звіт директора 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 наслідками розгляду звіту.
6.Звіт голови Ревізійної комісії за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства. Затвердження порядку розподілу 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 (залишкова вартість) 264,5 (277,5), запаси 34,9 (26,5), сумарна дебіторська заборгованість 39,6 (48,2), нерозподілений збиток 233,6 (180,3), власний капітал -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)
4.Звіт голови правління Товариства по підсумках фінансовогосподарської 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 наслідками розгляду звіту.
6.Звіт Ревізора за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства. Затвердження порядку розподілу 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 засоби 337 (321), Довгострокові фінансові інвестиції 0 (0), Запаси 121 (107),
Сумарна дебіторська заборгованість 343 (412), Грошові кошти та їх еквівалент 0 (0), Нерозподілений прибуток ( збиток) -1270 (-1646), Власний капітал -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 періоду (шт.) 0 (0), Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 (0), Чисельність /працівників на кінець періоду ( осіб) 19 (18).
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 р.
Початок реєстрації акціонерів — о 12 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації — 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 денного, за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, поверх 2, каб. №25, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 287-87-01. Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами — генеральний директор — Плахотний О.М.
Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи повинні 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 призначення (обрання) на посаду керівника юридичної особи-акціонера та документ, який посвідчує особу (паспорт); інші представники — довіреність,
засвідчену печаткою підприємства та підписом керівника чи засвідчену іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу
представника (паспорт).
Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»

ПРИВАТНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ»

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРЕНЕРГОМОНТАЖ»!
(код ЄДРПОУ 16403289)
Наглядова рада ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» повідомляє, що чергові 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 чергових Зборах — 24.04.2015 р.
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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.
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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 викладення його у новій редакції.
Початок реєстрації акціонерів — о 10 годині 00 хвилин, закінчення
реєстрації — о 10 годині 45 хвилин. Початок Загальних зборів — о 11 годині 00 хвилин.
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися 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 особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з

документами — генеральний директор — Бородавко М.В.
Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи повинні надати документ, що посвідчує особу (паспорт), представники
акціонерів-фізичних осіб — довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідн о законодавства України. Представники акціонерівюридичних осіб повинні надати: керівники — документ (витяг із документу) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної
особи-акціонера та документ, який посвідчує особу (паспорт); інші представники — довіреність, засвідчену печаткою підприємства та підписом
керівника чи засвідчену іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (паспорт).
Наглядова рада ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»

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, www.prestige-ic.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
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 розкриття своїх паспортних даних. Акцiями емiтента не володає. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала 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 прийняття. Посадова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 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
«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА
НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (далі — Товариство), повідомляє про проведення чергових
загальних зборів акціонерів Товариства (далі — Загальні збори).
Дата проведення Загальних зборів — 27 квітня 2015 року. Загальні збори 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 годину 21 квітня 2015 року.
Порядок денний Загальних зборів:
1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів 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 рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 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 укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, та
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 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 «УКРКАРТ».
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 денного скликаних Загальних зборів, здійснюється в конференц-залі головного 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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
141
147
Наглядова рада АТ «УКРКАРТ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Відкрите акціонерне товариство
«Чортківський завод «Агромаш»

Відкрите акціонерне товариство «Чортківський завод «Агромаш», далі — Товариство, місцезнаходження товариства: вул. Кн. Володимира Великого, 29, м. Чортків, Тернопільська область 48505, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерного
товариства, які відбудуться 28 квітня 2015 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: Тернопільська область, м. Чортків, вул. Кн. Володимира Великого, 29, в кабінеті голови правління (другий поверх). Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних загальних зборах
акціонерного товариства за місцем їх проведення: початок реєстрації — 10-30; закінчення реєстрації — 11.45 год. в день проведення зборів , 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 загальних зборах необхідно надати: — акціонеру — документ, що посвідчує особу; — представнику акціонера (довіреній особі) — документ,
що посвідчує особу та довіреність на право участі в річних загальних
зборах та голосуванні, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб — паспорт та документ про
призначення на посаду. Ознайомлення акціонерів (їх представників) з
матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань 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 письмовою 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 особи –Чекаловська М. П. Телефон для довідок: (03552) 2-18-48.
Порядок денний
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів.
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 Товариства на 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт спостережної ради Товариства про роботу за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.
8. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014р. та плановий розподіл прибутку Товариства 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 шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів спостережної ради та ревізійної 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 членами 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), сумарна дебіторська заборгованість 8 (9), грошові кошти та їх еквіваленти 0 (0),
нерозподілений прибуток -1390 (-1387), власний капітал 2343 (2466). статутний 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)

ПРИВАТНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ»
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, кабінет 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 загальних 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 Товариства: Україна, 86115, Донецька область, м. Макіївка, вул. Кіпренського, буд. 1,
3 поверх, кабінет Генерального директора, а в день проведення річних загальних зборів — також у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — В.о. генерального директора 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, затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт В.о. генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності
Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
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5. Звіт Ревізора про виконану роботу протягом 2014 року, затвердження
висновків Ревізора з приводу річного звіту та балансу Товариства. Затвердження 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. Затвердження 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 необхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства. Державна реєстрація Статуту Товариства у новій редакції.
ПрАТ НВП «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ» (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2014р.
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»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5»

Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА
№5», код ЄДРПОУ 01236325, місцезнаходження: Україна, 49089, м. Дніпропетровськ, вул. Автотранспортна, б. 3, (надалі — Товариство) повідом
ляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29 квітня 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 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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 регламенту 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 Ревізійної 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 Товариством 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 понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00, в кабінеті №1 на 2 поверсі адміністративної будівлі, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх
проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 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»

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, Донецька 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 діяльності за 2014 рік та розподіл прибутку і збитків Товариства і нарахування дивідендів за 2014 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
6. Прийняття рішення щодо подальшої діяльності ПАТ «КЗК» з визначенням основних напрямків на 2015 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися протягом 2015 року, із зазначенням характеру правочинів 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: Україна, 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 питань порядку денного зборів за адресою: 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, 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 попередній
(2014 р.)
(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 «ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД №2»
Публічне акціонерне товариство «ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ
ЗАВОД №2» (місцезнаходження: 84331, Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Остапа Вишні, 22) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться «30» квітня 2015 року об 11.00 за адресою:
84331, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні, 22, адміністративне 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 загальних 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 Товариства за 2014 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності 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 Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами Наглядової ради.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.

59

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№58, 26 березня 2015 р.
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Для реєстрації при собі мати документ, що посвідчує особу. Представникам 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
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

78439
716
293603
314771
111
35
37247
24900
268065
412661
-4981
415000
-

83922
716
172636
229397
183
5016
42228
24900
140677
322644
1928
415000
-

458

784

ПАТ «Одесаобленерго»
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 шостий відсоткові періоди складає 20 %.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІСКРА»,

участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися 29 квітня 2015 року з 09.00 год. до 09.50 год. за місцем проведення
Зборів».
Наглядова рада Товариства

код за ЄДРПОУ 00214244 повідомляє, що в повідомленні надрукованому у Відомостях НКЦПФР №55 від 23.03.2015 р., вірною слід вважати
наступну інформацію: «Реєстрація акціонерів та їх представників для

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРГАЗПРОМПОЛIС-ЖИТТЯ»
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРГАЗПРОМПОЛIС-ЖИТТЯ»;
33833231; 01034, м. Київ, вул. О. Гончара, 41А; (044) 235-25-00
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 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 проведений 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 денного: 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 Товариства 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 (результати 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.)

Публічне акціонерне товариство «Волна»

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 особам — 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.

скликає загальні збори акціонерів 30.04.2015р. о 11.00 за адресою товариства: Херсонська обл., м.Генічеськ, вул.Леніна, 58, актова зала, 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.Переобрання органів управління товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24.04.15. З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час, звернувшись у приймаль-
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Найменування показника

Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Період
звітний попередній
18809
18611
90
6
1661
1707
0
4
3517
3622
13306
13109
18044
17730
15000
15000
1783
1489
605
695
160
186
2.09
2.56
2.09

2.56

150000
-

150000
-

0

0
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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., Маловисківський район, селище міського типу Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7А.
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться об 11 годині 00 хвилин 29 квітня 2015 року за
адресою: 26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, селище 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 України, станом на 23 квітня 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 інтереси акціонера на Зборах.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район, селище міського типу Смоліне, вулиця
Козакова, будинок 7А, каб. № 1 з дня повідомлення про проведення Зборів з 10:00 до 17:00 у робочі дні до дня проведення Зборів, а в день проведення Зборів — у місці їх проведення.
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, директор 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 виробництва ядерного палива», складеного за підсумком перевірки фінансовогосподарської 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 палива» 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 «Завод з виробництва ядерного палива» опубліковано 26.03.2015 року в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 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. Артема, 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 Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Ревізора Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. Затвердження звіту і висновків ревізора Товариства за підсумками роботи за
2014 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм
річної звітності за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку за 2014 рік, затвердження розміру дивідендів за
2014 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за
2014 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора. 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 Попередній
2014 р.
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом року
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
7
7
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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 посвідчує особу; для уповноважених осіб — паспорт або інший документ, що
посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть 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 Товариства, 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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТнЕ
ПІДПРИЄМСТВО 13237»

(місцезнаходження: Україна, 07800, Київська область, Бородянський
район, смт. Бородянка, вулиця Вокзальна, 88) (надалі — Товариство) повідомляє, що чергові річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29 квітня 2015 р. о 10:15 за адресою: 07800, Київська область,
Бородянський район, смт. Бородянка, вулиця Вокзальна, 88, адміністративна будівля ПрАТ «Бородянське АТП 13237», 2 поверх, зал нарад.
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 загальних 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 цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової
ради.
13. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора).
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством 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 бухгалтерії Товариства, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх
проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення 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
10
10
10
періоду (осіб)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Генеральний директор
Зайченко І.Б.
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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 зборів 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 діяльності 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 правочинів.
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
1601
2904
збиток)
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
126
111
(осіб)
Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних 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 потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право
участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право
ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, відбувається від дати публікації даного повідомлення 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 акціонерів 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 документами — Тартачна Лілія Миколаївна. Додаткову інформацію можливо
отримати за телефоном: (044) 576-70-20.

№58, 26 березня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство — 15342», місцезнаходження: 37200, Полтавська обл., м.Лохвиця, вул.Перемоги, 79; код
ЄДРПОУ 03118305; повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2015 року о 10-00 за адресою:
37200, Полтавська обл., м.Лохвиця, вул.Перемоги, 79, адмінприміщення 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 Попередній
2014р.
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.Перемоги, 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 зборах –24.04.2015 року.

Приватне акціонерне товариство
«Сільбуд»

(код з ЄДРПОУ: 23571372, місцезнаходження: 09113, Київська обл.,
м. Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги, 106) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.04.2015 року
о 10.00 годині за адресою: 09113, Київська обл., м. Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги, 106, 2-й поверх, кабінет Голови Правління
(№225).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів — 23.04.2015р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності 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 представників акціонерів.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 10.00 до 13.00 години, 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 проведення. 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
12
13
(осіб)
Правління

приватне АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «ДЕВОН»
Наглядова рада приватного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВОН», (код ЄДРПОУ 30780664), повідомляє про скликання річних загальних 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 документи, 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 зборах, 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 акціонерів.
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 наслідками розгляду звіту Правління.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік і прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної 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, передбачених 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 стосуються 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. Московська, 43/11, 3-й поверх, оф.11, ПРАТ «ДЕВОН», а в день проведення
загальних зборів — на місці їх проведення. Відповідальна за надання документів 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. Московська, 43/11, офіс 11, ПРАТ «ДЕВОН».
Голова Наглядової ради
Г.Р. Галустян
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство
«аВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16301»

(код ЄДРПОУ: 03115330, місцезнаходження: 61001, м. Харків, вул. Ганни, 13) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2015 року о 10.00 год. за адресою: м. Харків,
вул. Ганни, 13. кабінет директора. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 09.00 до 09.45 за місцем та в день проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня 2015 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів
акціонерів.
2. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014р., визначення основних напрямків 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 перевірки 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 Товариства за 2014р.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведення 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 документами визначений Голова правління Пасічник Сергій Олександрович.
Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13. Телефон: (057) 766-35-06.
Для реєстрації акціонерам (учасникам), 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
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0,0
0,0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
1
Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом: Голова Правління С.О.Пасічник

Публічне акЦіонерне товариство «КСУМ»

(код за ЄДРПОУ: 23705016, місцезнаходження: м.Київ, вул. Якутська, 7) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2015 року о 10-00 год. у приміщенні актового залу
за адресою: м.Київ, вул. Якутська, 7. Реєстрація акціонерів та їх представників 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 зборів 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 перевірки 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 загальних 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 проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальним за
порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова
Правління Мороховський М.О. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства. Для реєстрації акціонерам (учасникам), 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
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
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»
(код за ЄДРПОУ 24375495, місцезнаходження: 01004, м.Київ, вул. Рогнідинська, 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 акціонерів (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 фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
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3. Звіт та Висновки Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками 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 перетворення 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 «Водінвест», які не голосували за прийняття рішення про припинення ПрАТ «Водінвест».
10. Про затвердження порядку та умов перетворення ПрАТ «Водінвест».

№58, 26 березня 2015 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
11. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «Водінвест».
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за адресою: м.Київ, вул. Рогнідинська, 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 акціонерів з документами — Головний бухгалтер Журавльова Тетяна Олександрівна. Для ознайомлення з документами акціонер подає на ім’я Товариства письмову заяву. Для реєстрації для участі у зборах необхідно мати:
акціонерам — документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів — 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

Приватне акціонерне товариство
«Рекламна агенція «ЛІРА»

Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість простих 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)
Генеральний директор ПрАТ «Водінвест»

689,6
0,0
14,3
44,1
1,9
295,1
18,8
276,3
0,0
82,9
179,3
100
0

701,7
0,0
17,6
102,7
1,6
474,4
18,8
455,6
0,0
115,3
193,2
100
0

0,0

0,0

6

7
Яремчук О.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СІРІУС-БУД»

(код за ЄДРПОУ: 24928741, місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Червоноармійська, 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. Реєстрація 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 посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність, що посвідчує його повноваження, оформлене згідно чинного законодавства.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, визначення основних напрямків діяльності 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 загальних 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 проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами
визначений Директор товариства Межировська Світлана Анатоліївна. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою
фактичного місцезнаходження Товариства. Телефон: (044) 270-70-94.

(код за ЄДРПОУ: 32732654, місцезнаходження: м.Київ, Теодора Драйзера, 21-А) повідомляє, що 30 квітня 2015 року о 10.00 відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: м.Київ, Теодора Драйзера, 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 зборів акціонерів.
2. Звіт Директора про результати фінансово — господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Директора.
3. Звіт та Висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками 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 загальних 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: 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 Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства.
Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений 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
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0,0
0,0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
14
15

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
0.0
0,0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0.0
0,0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
11
22

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законом Директор Межировська С.А.

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом: Директор Щербина І.М.
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№58, 26 березня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ акціонерне товариство
«Пересувна механізована колона №11»

(код ЄДРПОУ 01354214, місцезнаходження: 07540, Київська область,
м. Березань, вул. Леніна, 127) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2015 року о 11.00 год. у приміщенні холу за адресою: Київська область, м. Березань, вул. Леніна, 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 затвердження регламенту.
2. Звіт Директорату Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Голови Наглядової ради Товариства про діяльність за підсумками 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 загальних 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 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів — також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами
визначений Директор товариства Дмитренко В.В. Пропозиції щодо Порядку 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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
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

ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство
«Плодоовоч»

(код ЄДРПОУ 05528409, місцезнаходження: 03073, м. Київ, провулок
Балтійський, 20) повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2015 року о 10.00 год. у кабінеті Голови 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 зборів акціонерів.
2. Звіт про результати фінансово — господарської діяльності Товариства 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 загальних 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. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова Лiквiдацiйної комiсiї. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження
Товариства.
Для реєстрації акціонерам (учасникам), 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
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
2
Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом: Голова Лiквiдацiйної комiсiї В.М.Абольников

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«ДЕРЕВИННІ ПЛИТИ ТА МАТЕРІАЛИ»
(код за ЄДРПОУ 31629717, місцезнаходження: 02002, м.Київ,
вул Микільсько-Слобідська, буд.2-Б) повідомляє про проведення річних 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 — господарської діяльності Товариства за 2014 рік, визначення перспектив
розвитку на 2015 рік.
3. Звіт та Висновки Ревізійної комісії товариства за 2014 рік.
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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 порядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014р., затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням 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 ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова Правління Ре-
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шетник Віктор Михайлович. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою: 02002, м.Київ, вул.
Микільсько-Слобідська, буд.2-Б. Для реєстрації акціонерам (учасникам), 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

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство
«ТАЙГА-95»

(код ЄДРПОУ: 23493933, місцезнаходження: 04077, м. Київ, вул. Дніпроводська, 8) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2015 року о 12.00 год. у приміщенні бухгалтерії 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 зборів 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 зборів — також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова Правління — Ганноха Т.С. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються
за адресою фактичного місцезнаходження Товариства.
Для реєстрації акціонерам (учасникам), 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
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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0,0
0,0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
1
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Голова Правління Т.С. Ганноха

Нерозподілений прибуток (збиток)
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

8143,7
8293,7
150,0
0,0
82,0
-24,4
600
0

8143,7
8293,7
150,0
0,0
82,0
-24,4
600
0

0,0

0,0

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

Косівське приватне акціонерне
товариство «Скіф-Авто»

(код за ЄДРПОУ 01207275; місцезнаходження: 78600 Івано-Франківська
область, м. Косів, вул. Грушевського, 5) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів АТ «Скіф-Авто» відбудуться 26 квітня 2015 року о 10.00
годині в актовій залі (3-й поверх) адміністративного будинку Товариства 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 загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 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) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
7. Обрання Голови та членів Правління.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє 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. Ознайомитись з документами з питань порядку денного та вносити свої пропозиції, зауваження 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 реєстрації в зборах акціонери повинні представити: паспорт; представники: довіреність 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
0
0
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
88
90

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
67

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№58, 26 березня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Науково-виробнича компанія «ДІАПРОФ-МЕД»

(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. Світлицького, 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 діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 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 діяльності, річного балансу Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених 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 правочинів, 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 Товариства 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 учасника 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 місцезнаходження Товариства. Телефон: (044) 433-03-00.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника

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

період
звітпоперений 2014 дній 2013
26 795
16 041
2 974
1 096
30
30
9 070
6 025
10 678
5 533
1 059
615
9 928
8 357
10 111
8 540
146
146
–
220
8 785
6 322
1 571
(2801)
14 640
14 640
0
0
0

0

85

91

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом: в.о. Голови Правління О.А.Шевчук

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ»

(код за ЄДРПОУ: 16476880, місцезнаходження: м. Київ, вул. Вінницька, буд. 10) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2015 року о 12.00 год. у кабінеті Президента (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 посвідчують 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 приведення кількісного складу до статуту товариства.
10. Відкликання Ревізійної комісії.
11. Обрання Ревізійної комісії.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного
року з дати прийняття такого рішення.
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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 директор — Чередніченко Юрій Васильович. Пропозиції щодо Порядку
денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження 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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
88
113
(осіб)
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законом Президент (Ректор) С.А. Єрохін

№58, 26 березня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Лада-Поділля»

код ЄДРПОУ: 14147592, місцезнаходження: 29000, м.Хмельницький, 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 проводитиметься 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 фінансовогосподарської 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 порядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014р., затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням 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 посвідчує 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 денного.
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
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0,0
0,0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
2
2
(осіб)
Директор ПрАТ «Лада-Поділля»

В.В. Ольховик

Публічне акціонерне товариство
«КИЇВУНІВЕРСАЛ»
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, повідомляє, що 29 квітня 2015 року о 15-00 годині відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВУНІВЕРСАЛ» за адресою: 08132,
м. Вишнев, 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 діяльність 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, організаційних питань проведення зборів звертатися за місцезнаходженням товариства: 08132, м. Вишневе, вул. Київська, 21, кабінет Голови правління, щоденно крім суботи, неділі та святкових днів з 9-00 до 17-00, або за
тел. (04598) 5-29-55 до відповідальної особи — Голови Правління Штанько 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 акціонерів.
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 повинні мати документи, що підтверджують їх особу — паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представники акціонерів повинні мати також
довіреність на право представляти інтереси акціонера, оформлену відповідно 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
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановні акціонери

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 зборах 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 загальних зборах (оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність 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 законодавством України.
Перелік питань, що виносяться на голосування загальних
зборів ПРАТ «АТТ»:
1) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 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
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
1
1
(осіб)
Генеральний директор ПРАТ «АТТ»
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інформаційне повідомлення
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «НЕПТУН СОЛАР»

(Товариство)
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27» квітня 2015 року о 12.00 годині за адресою: 56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних 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. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1.
Початок зборів о 12.00 годині.
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначена станом на 24 годину 21 квітня 2015 року (перелік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня проведення 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 повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що посвідчує особу.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії (далі — Кредитний 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 Товариством.
4. Надання Генеральному директору Товариства повноважень на підписання 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 внесення змін до умов кредитування за кредитними договорами та договорів про
внесення змін до договорів забезпечення.
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції 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 письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменування) акціонера, 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 органів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас
акцій, що належать кандидату.
Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні товариства» 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 необхідними 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 робочі дні з 9-00 години до 18-00 години, а в день проведення загальних
зборів — за місцем їх проведення : 56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1.
Довідки за телефонами: (0512) 50-03-17 та за місцем знаходження Товариства (56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка, 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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановні акціонери

Публічного акціонерного товариства
«Дрогобицький Агротехсервіс» !

Правління Товариства повідомляє, що загальні збори акціонерів Товариства 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 визначення основних напрямків діяльності товариства у 2015 році.
6. Звіт та затвердження висновку ревізора товариства за 2014 рік.
7. Затвердження результатів господарсько-фінансової діяльності товариства та фінансової звітності товариства за 2014 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства, виплати дивідендів.
9. Затвердженя контракту , укладеного з головою правління.
10. Затвердження Положень про Наглядову раду, Правління та Ревізора 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.

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 загальних 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 – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, 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-

Приватне акцiонерне товариство
«Херсонське ремонтно-будівельне
управління по Обслуговуванню
міського житлового господарства»

скликає загальні збори акціонерів 30.04.2015р. о 10-00 за адресою товариства: м.Херсон, вул.Бериславське шосе, 7, кабінет директора, з таким порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт про результати діяльності
за 2014р. 3.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора. 4.Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2014р. 5.Прийняття
рішення про збільшення статутного капіталу товариства. 6.Прийняття рішення

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 законодавством. 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 Попередній
2014 р.
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»

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 Попередній
(2014)
(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»

про приватне розміщення акцій, затвердження проспекту емісії акцій. 7.Прийняття 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 акціонерів, 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 адресою. При собі мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність. 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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПрАТ «Хімчистка»

м. Біла Церква , вул. Павліченко, 23 повідомляє про проведення загальних 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 діяльності 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) Товариства за 2014 рік та нормативів розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства на 2015 рік.
Для участі у зборах необхідно мати:
акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт та довіреність 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

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
Приватне акцiонерне
емітента

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство
"Престиж груп"
33103761
01011, Київ, Лєскова, 9
0445696430 0445696440

m.titarenko@prestigegroup.com.ua
http://33103761.smida.gov.ua

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Переобрано Головою Наглядової ради Деркача Олександра
Вiталiйовича. Особа не надала згоду на оприлюднення власних персональних 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.

акціонерів можна з 17.04. по 27.04.2015 року за адресою: вул. Павліченко,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 Попередній
період
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».

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 Олександровича. Особа не надала дозвiл на оприлюднення власних персональних 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)

Публічне акціонерне товариство «Новокаховський річковий порт»
скликає загальні збори акціонерів 30.04.2015р. о 13:00 за адресою 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 складення 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. Статутний капітал 2010/2010. Поточні зобов’язання 15/97. Чистий прибуток (збиток) 1/-596. Кількість акцій 40200000/40200000. Чисельність працівників 33/27.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

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 акціонерів з документами – Шляхтич Кирило Олександрович (тел. 044-501-18-18).
Директор
Бондаренко В.П.

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 акціонерів о 11-00, закінчення реєстрації о 11-45.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 10 годину 23 квітня 2015 року.
Порядок денний:
1. Про реорганізацію ЗАТ «Ред Холдингс».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства
«Автотранспортне підприємство 13002»

Адреса Товариства: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18
Повідомляємо акціонерів Публічного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 13002» (надалі – Товариство) про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня
2015 року о 12.00 за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 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, затвердження регламенту проведення зборів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік, затвердження результатів
фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та визначення напрямків 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) Товариства 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
Попере2014
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
0
0
періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
2
4
(осіб)

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); Представникам 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, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Підгірний Ігор Анатолійович.
Правління Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН»
(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 відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 9-00 до 09-45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21 квітня 2015р.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства; 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 адресою: Україна, 85180, Донецька обл., Костянтинівський район, с. Водяне - 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. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами – голова правління Бащинський М.Б. Довідки за телефоном:(06272) 6-10-31
У відповідності до Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року наводимо 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
1466
1413
періоду(осіб)
Голова правління
ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН»

М.Б. Бащинський
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«ДОНБАСЗАЛІЗОБЕТОНБУД»,

код за ЄДРПОУ 01241237, місцезнаходження: 83047, м. Донецьк,
вул. Елеваторна, буд.1 (далі - «Товариство») цим повідомляємо, що
річні Загальні збори акціонерів Товариства (Далі - «Збори») відбудуться 27 квітня 2015 р. о 12 год.00 хв.
Місце проведення Зборів: : 50105, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 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 рішення 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 акціонерів, 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 належним чином, або інший документ, що підтверджує повноваження представника.
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 документами, 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, Дніпропетровська 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
Попередній
період
період
(2014 р.)
(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
19
28
періоду (осіб)

«ПрАТ «Новокаховський завод силікатної цегли»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «30» квітня 2015 року о 12:00 годині за адресою: 74900, Херсонська 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 Товариства 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 предметом такого правочину, становить більше 50 відсотків вартості активів за даними 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 законодавством, 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 міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Довідки за тел.:0 (5549) 4-51-32
Директор ПрАТ «НК ЗСЦ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
74
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Одесавтотранс»
Шановні акціонери
ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС»!
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Одесавтотранс», код за
ЄДРПОУ 22479374, місцезнаходження: 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 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 зборів 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 представника 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 рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансовогосподарської 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, передбачених 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 загальних 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 Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про
проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за
адресою: 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5, кімната № 309, «Приймальня». Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами —в.о.директора Грейц Василь Володимирович Довідки за телефоном (048) 720-75-19
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
період
Найменування
показника
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
207
232
(осіб)

Приватне акціонерне товариство
«Мерчанська меблева фабрика»
Приватне акціонерне товариство «Мерчанська меблева фабрика»
(код за ЄДРПОУ 00275139,
місцезнаходження: 63013, Харківська обл., Валківський р-н, с. Привокзальне, вул. Привокзальна, 13
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 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 прибутку (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
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

8,2
97,9
9,1
-2349,0
611,9
70,0
95,2
-13,2
70000
-

4,4
104,2
2,0
-2335,8
625,1
70,0
82,7
6,2
70000
-

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 проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів
з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки
до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Харківська 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 меблева фабрика » не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ « Мерчанська меблева фабрика » - в місці їх проведення
без попереднього письмового запиту. Посадова особа, відповідальна
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Корж М.В.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує 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»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Житомирський завод огороджувальних конструкцій»

(код ЄДРПОУ 01413394, місцезнаходження – 10001, м. Житомир,
вул. Баранова, буд. 89) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які відбудуться 30 квітня 2015 року о 10-00 годині за
адресою м. Житомир, вул. Баранова, буд. 89 в актовому залі заводу. Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься
30 квітня 2015 року з 08-30 до 9-45 за місцевим часом за місцем проведення 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 рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства отриманого за результатами роботи в 2014 році.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття
такого рішення.
Учасникам загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує
особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку
із Статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у чергових загальних зборах, оформлену згідШановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство
«ВИШНЕВЕ»,

код за ЄДРПОУ: 13723022, місцезнаходження: 08132, Київська
обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 23, повідомляє, 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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора
Товариства за 2014 рік.
2. Звіт Ревізора Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізора Товариства за підсумками роботи 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 дивідендів за 2014 рік.
5. Затвердження договорів та правочинів Товариства, що укладаються в процесі господарської діяльності Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2014 р.
2013 р.
Усього активів
7817
7991
Основні засоби
5121
5097
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
70
136

76

но з вимогами чинного законодавства України). Перелік акціонерів, які
мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, складається на 24 годину 24 квітня 2015 року. Акціонери Товариства можуть 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 Людмила 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
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб
332
357

Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом року
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

2104

2104

543

543

9
135861

109
135861

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 зборах 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 акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку 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. кожного четверга, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх
проведення.
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Маринчик Олег Володимирович.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства 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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Спецавтоматика»

повідомляє про виправлення технічних помилок в оголошенні про проведення 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 Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 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 представляти інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним законодавством.
Реєстрація акціонерів здійснюється з 10:00 до 10:40 за місцем проведення 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 питаннями порядку денного Загальних зборів за відповідним письмовим зверненням за місцезнаходження Товариства – м. Одеса, вул. Гастело, 52, приймальня. 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
-86
-5
збиток)
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
0
0
викуп власних акцій протягом періоду
18 Чисельність працівників на кінець
31
35
періоду (осіб)
Голова Правління

Хованський А.Г.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВЕРНУМ БАНК»
(ЄДРПОУ 36301800), місцезнаходження: м. Київ, проспект Гагаріна
Юрія, буд. 17-В
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів, 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 акціонерів 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 комісії, 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 «ВЕРНУМ 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 Попере2014
дній 2013
Усього активів
619393
480637

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

24857
88707
144
616
255842
837
178314
170000
112099
328980
837
141390
-

23083
37255
84
176691
202118
1740
138101
131000
15050
327486
1740
121000
-

-

-

135

106

Для участі у річних загальних зборах акціонерів запрошуються акціонери 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 питань 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
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Шановний акціонере !

Приватне акціонерне товариство
«ГІРНИЧО – РУДНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

(код за ЄДРПОУ 32688836) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «30» квітня 2015 р. об 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням 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) товариства 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 рішення 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 особи, 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 менша 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

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 акціонерів 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 річних загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства 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 вчинятися товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна 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 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.
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 необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів − додатково довіреність, оформлену належним чином.
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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, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, за місцезнаходженням товариства: пр-кт Титова. 8 б, м. Донецьк, 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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
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
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 періоду (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»

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Зборах – 24.04.2015 р.
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних
зборів, за місцезнаходженням товариства: пл. Конституції, б. 1, м. Донецьк, 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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 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
1500
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
2
6
(осіб)
Директор ПРАТ «ГІРНИЧО – МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА»
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 БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА»
2. Код за ЄДРПОУ
00382496

Дата вчинення
дії
1
12.03.2015

3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації

03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6
(044) 453-20-84 (044) 453-20-84
rosinka@rosinka.ua
www.rosinka.ua

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Зміни (призначено,
Посада
Прізвище, ім'я, по
Паспортні дані фізичної особи або Розмір частки в
звільнено, обрано або
батькові фізичної особи ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
статутному
припинено повноваженабо повне найменуванюридичної особи
капіталі емітента
ня)
ня юридичної особи
(у відсотках)
2
3
4
5
6
припинено повноваження Голова правлiння
Герман Сергiй
СО 654572
0
Миколайович
14.09.2001 Залiзничним РУ ГУ МВС
України у мiстi Києвi

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
ВС 219414
0
Анатолiйович
25.02.2000 Будьонiвським РВ ДМУ
УМВС України в Донецькiй областi
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
0
04.02.1997 Харкiвським РУ ГУ МВС
України у мiстi Києвi
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
М.П.

(підпис)

А.А. Нархов
(ініціали та прізвище керівника)
25.03.2015
(дата)

Публічне акціонерне товариство «ВІТАМІНИ»
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів
акціонерного товариства
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «ВІТАМІНИ»
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. Ленінської 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 загальних 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. Затвердження умов договору з Депозитарною установою – ТОВ «Укрекобудінвест».
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 Ревізійної комісії.
4. Звіт Наглядової ради за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду 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

79

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№58, 26 березня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Основні засоби
131277
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
36616
Сумарна дебіторська заборгованість
230877
Грошові кошти та їх еквіваленти
19746
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (112306)
Власний капітал
(19701)
Статутний капітал
10992
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
468
Поточні зобов’язання і забезпечення
438226
Чистий прибуток (збиток)
(105050)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
219841115
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
178
(осіб)

83597
103521
108484
209
4508
35814
10992
442
259734
1759
219841115
188

До уваги акціонерів АТ КБ «ТК КРЕДИТ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ТК КРЕДИТ»

(код за ЄДРПОУ 20050951) повідомляє про проведення річних Загальних 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 відповідно 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 акціонерів АТ КБ «ТК КРЕДИТ» (про обрання лічильної комісії, секретаря Загальних 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 (річного звіту) АТ КБ «ТК КРЕДИТ» за 2014 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ КБ «ТК КРЕДИТ» про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік.

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, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – 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 ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, офіс фінансово-економічної
служби, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є фінансовий директор – Васікович Л.Ю.
Довідки за телефоном: (04744) 4-67-60.
Наглядова рада

5. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності АТ КБ «ТК КРЕДИТ» за 2014 рік, а також заходів за результатами 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
«ТК КРЕДИТ».
9. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ТК
КРЕДИТ».
10. Затвердження нової редакції Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ТК КРЕДИТ».
11. Припинення повноважень Ревізійної комісії АТ КБ «ТК КРЕДИТ».
Втрата чинності Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 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 КРЕДИТ». Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та Головою Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» та встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на
укладення цивільно-правових договорів з Головою та членами Спостережної 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 робочі 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.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛСТАС»

(ЄДРПОУ 14220018) повідомляє, що в оголошенні («Відомості НКЦПФР»
№ 56(2060) від 24.04.15, стор. 20) допущено технічну помилку. Збори акціонерів відбудуться 28.04.2015. Перелік акціонерів, які мають право на

участь у зборах буде складено станом на 22.04.15. Акціонери можуть ознайомитися з документами до 28.04.15 включно.
Генеральний директор
Котенко С.І.

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб

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 зазначено вище. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор Святенко Євген Анатолійович .

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, акціями не володіє; Святенко Іван Євгенович, акціями не володіє; ревізор Грязнов
Володимир Олександровича, володіє 1,27% акцій. Тим же рішенням переобрані

Приватне акцiонерне товариство «Українська страхова компанiя»
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
Приватне акцiонерне товариство
емітента
«Українська страхова компанiя»

80

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
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання
персонального складу.
2. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту
Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної
звітності за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку за 2014 рік, затвердження розміру дивідендів за 2014
рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати 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 квітня 2015 року по 27 квітня 2016 року (включно), із зазначенням характеру правочинів 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 квітня 2015 року по 27 квітня 2016 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2014 р.
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 Загальних 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 акціонери 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 прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів за адресою: 12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Більшовицька, б.55. Довідки за тел.: 04130-5-80-33.
Наглядова рада

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., Броварський р-н, с.м.т. Калинiвка, вул. Iгорева, 15; міжміський код та телефон - (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 - підприємця), яким проведений аудит фінансової звітності - Лахно Тарас
Анатолійович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування
період
звітний попередній
показника
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
3826,0
3826,0
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 85555,3
86227,3
Поточні зобов’язання і забезпечення
1280,1
590,7
Чистий прибуток (збиток)
0
2,6

ПАТ «Херсонський маслозавод»

повідомляє про прийняте 12.12.2014 зборами акціонерів рішення про
приватне розміщення між акціонерами 20000000шт. простих акцій номіналом 0,25грн. в бездокументарній формі. Ціна розміщення акцій: 0,25грн.
Особи, які є акціонерами на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій, мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії. 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 належних йому акцій у загальній кількості акцій товариства на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, в зазначений вище період має подати
особисто або через уповноваженого представника (у робочі дні за місцезнаходженням 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 додаткової 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 печатка – для юридичної особи). Також в зазначений вище період акціонер,
який подав відповідну заяву про придбання акцій, вносить кошти в національній валюті в сумі, яка дорівнює повній вартості акцій, що придбаваються акціонером, шляхом їх перерахування на поточний рахунок товариства 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 акціонеру 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.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«ТепликРайагрохім»

(місцезнаходження: 23800, Вінницька обл., Теплицький р-н, смт. Теплик, вул. Коцюбинського 3, код за ЄДРПОУ 05487587) (далі – товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерного 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 відбудеться 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; затвердження 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, передбачених 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 особу (паспорт, тощо), та довіреність на право участі в зборах та голосування, 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, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор
Волошин М.І.
Довідки за телефоном: (04343) 6-76-13.

Приватне акціонерне товариство
«Вишгородсільрибгосп»

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 акціонерів з документами – Голова правління Малиш Г.Г. Тел. /04596/ 5-46-02.
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi
пiдприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Перiод
Звiтний Попередній
2014 р.
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

(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 відбудеться з 10.00 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. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської
діяльності товариства у 2014 році та визначення основних напрямків діяльності 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-

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi
пiдприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Перiод
Звiтний Попередній
2014 р.
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
0
0
протягом перiоду (шт.)
Загальна суму коштiв, витрачених
0
0
на викуп власних акцiй протягом
перiоду
Чисельнiсть працiвникiв на кінець перiоду
2
2
(осiб)
Директор

Голова правління

Приватне акціонерне товариство
«AICE Україна»

Річна інформація емітента за 2014 р.
1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство «AICE Україна»; код за ЄДРПОУ – 21691356; місцезнаходження – 01054, м. Київ, вул. Воровського, 24, корпус 1,
3-й поверх; міжміський код та телефон - (044) 230-02-40.
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Волошин М.І.

Малиш Г.Г.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії –
24.03.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - www.autoplan.com.ua.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 загальні 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 Загальних Зборів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 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 Зборів 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 виплату.
8. Про схвалення (погодження) значних правочинів, вчинених Товариством 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, починаючи з 24.03.2015 року з 10.00 год. до 16.00 год. (крім суботи та неділі, обідня 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 Гориславець 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)
5,6
6,7
Основні засоби (Первісна вартість)
84,5
84,5
Незавершені капітальні інвестиції
90,2
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.

Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»

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 чергових 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 акціонерів 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 університет, м. Київ, бульвар академіка Вернадського, 16-В (актовий зал).
Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря, інших робочих органів Зборів, затвердження регламенту Зборів.
2. Звіт Правління про діяльність Товариства за 2014 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
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 фінансової 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 особами в Наглядову раду Товариства. Визначення особи (осіб) яка (які) уповноважуються 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 акціонера чи його представника;
- для представників акціонерів юридичних та фізичних осіб при собі
мати довіреність на право участі у Зборах, оформлену згідно чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, за місцезнаходженням Товариства — м. Київ, вул. Суворова, 4/6, кім. 701, з понеділка по четвер з 15-00 год. до 17-30 год. Попередній 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»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№58, 26 березня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 забезпечення 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 підприємства 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 наслідками 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 договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 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 додаткових внесків.
15. Про приватне розміщення акцій ПрАТ «Харківформвидав» та затвердження 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

Приватне акціонерне товариство «Київський крохмальнопереробний комбінат» (міс-

цезнаходження: Україна, 08290, Київська обл., смт. Гостомель, вул. Кірова,
8, код ЄДРПОУ – 00383403) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27
квітня 2015 р. об 11:00 за адресою: 08290, Київська обл., смт. Гостомель, 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 загальних 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) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження договорів (значних правочинів), укладених Директором 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
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на придбання розміщуваних акціонером акцій, про можливість реалізації
такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
17. Про визначення уповноважених осіб ПрАТ «Харківформвидав»,
яким надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного 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 проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: м. Харків., провулок Слюсарний, 1, кабінет 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 ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого АТ «ХАРКІВФОРМВИДАВ» не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день
проведення чергових річних загальних зборів акціонерів АТ «ХАРКІВФОРМВИДАВ» - в місці їх проведення без попереднього письмового запиту
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує 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»

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 документами – Директор Трофімов Євген Якович, тел. (050) 311-87-88.
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi
пiдприємства (тис.грн.)
Перiод
Звiтний Попередній
Найменування показника
2014 р.
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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
виробничо - технічної комплектації «Південзахідхімрембудмонтаж»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ЕМІТЕНТА
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство виробничо - технічної комплектації «Південзахідхімрембудмонтаж»
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
zhogolevpv@gmail.com
емітента
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 «Південзахідхімрембудмонтаж» (надалі – Товариство) були прийняті рішення про зміну складу
посадових осіб.
Припинено повноваження посадової особи Голова Наглядової ради Фартушний Михайло Михайлович (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.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi з 03.08.2011 р.
Припинено повноваження посадової особи Член Наглядової ради Александрова Тетяна Петрівна (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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi з 03.08.2011 р.
Припинено повноваження посадової особи Член Наглядової ради Пономарева Галина Михайлівна (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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi з 03.08.2011 р.
Припинено повноваження посадової особи Голова Ревізійної комісії Коробко 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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi з 03.08.2011 р.
Призначено на посаду Член Наглядової ради особу Коробко Бориса Івановича (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 корисливі
та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 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 Борисівну (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 корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний спеціаліст ПрАТ «Укргазенерго». Посадову особу обрано на невизначений термін. Особі не належать акції
Товариства.
Призначено на посаду Член Наглядової ради особу Медведєву Вікторію Григорівну (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 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 Товариства.
Призначено на посаду Ревізор особу Рачківський Олександр Петрович (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 корисливі та посадові
злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:
Завідувач складом ПрАТ ВТК «Південзахідхімрембудмонтаж». Посадову особу 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 Івановича (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 корисливі
та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 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 капіталі. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi
з 03.08.2011 р.
Призначено на посаду Голова Правління особу Фартушний Михайло Михайлович (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 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.

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(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
місцезнаходження, міжміський
КОМПАНIЯ «ЗГОДА»,
код та телефон емітента
34731055, 03110, м. Київ, вул. Клiнiчна,
23-25, (044) 220-10-53
2. Дата розкриття повного
24.03.2015
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://skzgoda.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДУНАЙВОДБУД — 124»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394

(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 загальних зборів акціонерного Товариства, які відбудуться 30 квітня
2015 року о 13.00 годині за адресою: Україна, 67806, Одеська область, Овідіопольський район, 7-й км. Овідіопольської дороги,
кімната (офіс) №1, 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 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 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».
Телефон для довідок: (0482) 30-62-37
Директор
В.В. Ачинцев
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AІCE УКРАЇНА
АВТОАЛЬЯНС-ПОРТФОЛІО
АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15342
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16301
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16365
АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ
АГРОБУД-1
АГРОПОСТАЧ
АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА
АГРОХІМ-СЕРВІС
АКЦЕНТ–БАНК
АЛЬФА-КАПІТАЛ
АЛЬФА-КАПІТАЛ
АСТРО-ДНІПРО
БАНК ФАМІЛЬНИЙ
БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
БЕАРС
БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ
БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237
БОСКО ПЛЮС
БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50
БУДДЕТАЛЬ
ВЕРНУМ БАНК
ВИЛКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛІВ
ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БЕРЕСТ»
ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ «ПІВДЕНЗАХІДХІМРЕМБУДМОНТАЖ»
ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «МТН-ПОЛТАВА»
ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП
ВИШНЕВЕ
ВИШПІЛЬСЬКЕ
ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА
ВІННИЦЯСПЕЦАВТОТРАНСПОРТ
ВІТАМІНИ
ВНЗ «НАУ»
ВО «ДЕРЕВИННІ ПЛИТИ ТА МАТЕРІАЛИ»
ВОДАН
ВОДІНВЕСТ
ВОЛНА
ГАЛАНТ
ГІРНИЧО – МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
ГІРНИЧО – РУДНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ГРАНІТ
ДЕВОН
ДІГ
ДНІПРОАЗОТ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
ДНІПРОПЛАСТМАС
ДНІПРЯНКА
ДОНБАСЗАЛІЗОБЕТОНБУД
ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД №2
ДРОГОБИЦЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС»
ДУНАЙВОДБУД-124
ЕНЕРГІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС
ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ЗАВОД «ЛЬВІВСІЛЬМАШ»
ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН
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