
№59 (2063) 27.03.2015 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр зупинила,  
скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за № 2128/24660, та відповідно до наданих документів 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент» для 
виключення відомостей про Відкритий диверсифікова-
ний пайовий інвестиційний фонд «АРТ Індексний» (реє-
страційний код за ЄДРІСІ: 2111419) з Єдиного державно-
го реєстру інститутів спільного інвестування у зв’язку з 
ліквідацією скасовано реєстрацію регламенту відкрито-
го диверсифікованого пайового інвестиційного фон-
ду «арт Індексний» товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Компанія з управління активами 
«арт-КапІтал менеджмент», зареєстрованого 
31.03.2010 року. Анульовано свідоцтво про включення 
відомостей про Відкритий диверсифікований пайовий ін-

вестиційний фонд «АРТ Індексний» (реєстраційний код 
за ЄДРІСІ: 2111419) Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «АРТ-
КАПІТАЛ Менеджмент» до Єдиного державного реєстру 
інститутів спільного інвестування від 31.03.2010 року 
№ 1419, видане Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку — розпорядження № 0198-ІС від 
23 березня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за №2128/24660, та відповідно до наданих документів 
Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНЕКСПЕРТ» для ви-
ключення відомостей про Пайовий венчурний недивер-
сифікований закритий інвестиційний фонд «ТРАНС 
ІНВЕСТ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2331358) з Єди-
ного державного реєстру інститутів спільного інвестуван-
ня у зв’язку з ліквідацією скасовано реєстрацію регла-
менту пайового венчурного недиверсифікованого 
закритого інвестиційного фонду «транС ІнвеСт» 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

товариства з обмеженою відповідальністю «Ком-
панІя З УправлІння аКтивами «фІнеКСперт», за-
реєстрованого 07.09.2009 року. Анульовано свідоцтво 
про включення відомостей про Пайовий венчурний не-
диверсифікований закритий інвестиційний фонд «ТРАНС 
ІНВЕСТ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2331358) Това-
риства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНЕКСПЕРТ» до Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування 
від 07.09.2009 року № 1358, видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку — розпорядження 
№ 0196-ІС від 23 березня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за № 2128/24660, та відповідно до наданих документів 
Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНЕКСПЕРТ» для ви-
ключення відомостей про Пайовий венчурний недивер-
сифікований закритий інвестиційний фонд «ІНОКСТАЙМ 
ІНВЕСТ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2331357) з Єди-
ного державного реєстру інститутів спільного інвестуван-
ня у зв’язку з ліквідацією скасовано реєстрацію регла-
менту пайового венчурного недиверсифікованого 
закритого інвестиційного фонду «ІноКСтайм Ін-
веСт» товариства з обмеженою відповідальністю 
«КомпанІя З УправлІння аКтивами «фІнеК-
Сперт», зареєстрованого 07.09.2009 року. Анульовано 
свідоцтво про включення відомостей про Пайовий вен-
чурний недиверсифікований закритий інвестиційний 
фонд «ІНОКСТАЙМ ІНВЕСТ» (реєстраційний код за 
ЄДРІСІ: 2331357) Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНЕК-
СПЕРТ» до Єдиного державного реєстру інститутів спіль-
ного інвестування від 07.09.2009 року № 1357, видане 
Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-

ку — розпорядження № 0197-ІС від 23 березня 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Південно-Українського територіального управ-
ління, на підставі рішення НКЦПФР від 23.04.2013р. 
№ 737 «Про затвердження Порядку скасування реєстра-
ції випуску акцій» (зі змінами) зупинено обіг акцій 
прат «одеСЬКе СпецІалІЗоване монтаЖно на-
лаГодЖУвалЬне пІдприЄмСтво «ХарЧопро-
мавтоматиКа» (код за ЄДРПОУ — 20928810, 65005, 
м. Одеса, вул. Бугаївська, 35) — розпорядження 
№ 05-пУ-1-З від 24 березня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора Центрального територіального департаменту, 
на підставі рішення Комісії від 24.10.13 №2484, на під-
ставі підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013 № 1283 
«Про делегування повноважень територіальним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13  серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за № 822/23354, скасовано реєстрацію випус-
ку акцій прат «Кей пі ді Сек’юрітіз», місцезнаходжен-
ня: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, код за ЄДРПОУ: 
24920018 — розпорядження № 10-цд-С-а від 25 бе-
резня 2015 року.

26.03.2015 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

при використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Край Керама»

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Край Керама» (код за ЄДРПОУ — 
25290826) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів 
30.04.2015 р. о 10:00 год. за київським часом за адресою: Київська обл., 
м. Буча, вул. Заводська, б. 2, приміщення адмінбудинку, кімната № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових Загальних зборах буде здій-
снюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою.

Початок реєстрації — о 09.00, закінчення реєстрації — о 09.45.

порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Про затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів ак-

ціонерів Товариства.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-

рах  — 24.04.15 р. 
Для реєстрації на участь у чергових Загальних зборах акціонер повинен 

мати при собі паспорт, а представник акціонера — паспорт та відповідну 
довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріaлами (документами), необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів, акціонери 
можуть у приміщенні Товариства за адресою:

(Київська обл., м. Буча, вул. Заводська, б.2,
щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 17:00 год.
(обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.),
а в день проведення чергових Загaльних зборів — також у місці їх про-

ведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із 
зазначеними документами є директор Муренков Петро Геннадійович, кон-
тактний телефон (044) 593-50-01.
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ШановнІ аКцІонери!
приватне аКцІонерне товариСтво «аванГард», 

місцезнаходження якого є Україна, 08150, Київська область, 
Києво-Святошинський район, м. Боярка,  
вул. Хрещатик (Карла маркса), буд. 104-а

повІдомляЄ 
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «аванГард», 
які відбудуться 28 квітня 2015 року о 11 годині за адресою: Україна, 

08150, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, 
вул. Хрещатик (Карла маркса), буд. 104-а, в кабінеті 1, 1-й поверх

1. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загаль-
них зборів:

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства 
«АВАНГАРД» (далі по тексту — товариство /ПрАТ «АВАНГАРД») відбудуть-
ся — 28 квітня 2015 року о 15.00 годині за адресою: Україна, 08150, Київ-
ська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Хрещатик (Кар-
ла Маркса), буд. 104-А, в кабінеті 1, 1 поверх. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах:

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах акціонерів товариства відбудеться: 

28 квітня 2015 року
за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, 

м. Боярка, вул. Хрещатик (Карла Маркса), буд. 104-А, в кабінеті 1, 1 поверх.
початок реєстрації о 14.00 годині дня.
закінчення реєстрації о 14.45 годині дня.
Акціонерам для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціоне-

рів товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціоне-
рів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на 
річних загальних зборах акціонерів товариства, оформлену згідно з вимо-
гами чинного законодавства України.

3. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах:

22 квітня 2015 року.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 

акціонерів товариства, складається станом на 24 годину 22 квітня 2015  року 
(у відповідності до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства»). 

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

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товари-
ства.

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів това-
риства.

3. Про затвердження порядку голосування на загальних зборах акціоне-
рів товариства.

4. Про затвердження регламенту розгляду питань порядку денного за-
гальних зборів акціонерів товариства.

5. Про розгляд та затвердження річного звіту та балансу товариства за 
2014 рік.

6. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2014 рік. 

7. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту наглядової ради товариства про результати фінансово-
господарської діяльності товариства за 2014 рік.

8. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2014 рік.

9. Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутків (збит-
ків) товариства за 2014 рік.

10. Про виплату дивідендів.
11. Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 

2015 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2015 рік.
5. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 

можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку ден-
ного, з формою та текстом бюлетеня для голосування. Ознайомлення з 
документами відбувається до 27 квітня 2015 року (включно) з понеділка по 
п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) 
за адресою: Україна, 08150, Київська область, Києво-Святошинський ра-
йон, м. Боярка, вул. Хрещатик (Карла Маркса), буд. 104-А, в кабінеті 1, 
1 поверх, ПрАТ «АВАНГАРД». Відповідальна за ознайомлення з матеріала-
ми зборів особа — Калашникова Людмила Іванівна — головний бухгалтер 
ПрАТ «АВАНГАРД».

28 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами відбуваєть-
ся у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у 
місці проведення річних загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 
08150, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Хре-
щатик (Карла Маркса), буд. 104-А, в кабінеті 1, 1 поверх. 

Телефони (факс) для довідок (044) 401-62-66.
6. основні показники фінансово-господарської діяльності товари-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 1947,7 3613,3
Основні засоби 2,1 311,2
Довгострокові фінансові інвестиції 330,4 330,4
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1609,8 2966,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,4 5,3
Нерозподілений прибуток (2560,2) (895)
Власний капітал 1939,8 3605
Статутний капітал 4500 4500
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 7,9 8,3
Чистий прибуток (збиток) -1665,2 -105,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4500 4500
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

7.повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:
27 березня 2015 року, № 59, щоденне офіційне друковане видання На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні.

директор товариства ________________________   д.І. Черняк
(підпис) м.п.                   27 березня 2015р.

приватне аКцІонерне товариСтво «аванГард»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «ЖлК -УКраїна»

2. Код за ЄДРПОУ: 00445794
3. Місцезнаходження: 09133 Київська область, Бiлоцеркiвський район, 

м. Біла Церква вул. Сквирське шосе, 176
4. Міжміський код, телефон та факс: 045636-14-38 045636-00-35
5. Електронна поштова адреса: nottuka@jlc.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято Генеральним директором 
24.03.2015 р. Звільнення посадової особи виконано в зв’язку з зняттям по-
вноважень Головного бухгалтера та призначенням на посаду виконуючого 
обов’язки Головного бухгалтера. Посадова особа Нотевська Альбіна Іва-
нівна, яка займала посаду Головного бухгалтера, звільнена. Володіє част-

кою в статутному капіталі емітента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про призначення прийнято Генеральним директором 24.03.2015 р. 
Призначення посадової особи виконано в зв’язку з зняттям повноважень Го-
ловного бухгалтера. Посадова особа Чаленко Валентина Олександрівна 
призначена на посаду В.о. Головного бухгалтера. Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на 
який призначено особу: Безстроково. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п’яти років: Бухгалтер ПАТ «ЖЛК-Україна», фінансовий директор 
ЗАТ «Весна Кераміка», Головний бухгалтер ЗАТ «Весна Кераміка». Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Генеральний директор  ністряну аліса
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повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «КиївСтар» 

Приватне акціонерне товариство «Київстар» (далі — «Товариство»), 
місцезнаходження якого: просп. Червонозоряний, б. 51, м. Київ, Україна, 
повідомляє про те, що 29 квітня 2015 р. о 9 годині 00 хвилин за місце-
вим часом відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства (далі — 
«Загальні збори»). Загальні збори проводитимуться за адресою: вул. дег-
тярівська, б. 53, к. 906, м. Київ, Україна. 

порядок денний Загальних зборів
1. Звіт ради Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками 

його розгляду.
2. Звіт правління Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за на-

слідками його розгляду.
3. Розгляд та затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товари-

ства за 2014 р.
4. Затвердження звітів аудиторів щодо річної фінансової звітності То-

вариства за 2014 р.
5. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товари-

ства за 2014 р. 
6. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2014 р.
Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюватиметься за вказа-

ною вище адресою у день проведення Загальних зборів з 8 години 00 хви-
лин до 8 години 45 хвилин за місцевим часом. Для реєстрації акціонеру 
(представнику акціонера) Товариства необхідно мати при собі паспорт 
або інший документ, що посвідчує його особу. Крім того, повноваження 
представника, який є посадовою особою акціонера Товариства, на участь 
та голосування на Загальних зборах повинні бути підтверджені оригінала-
ми або нотаріально засвідченими копіями або витягами з установчих до-
кументів та документами, що підтверджують призначення (обрання) такої 
особи та її повноваження діяти від імені акціонера Товариства без дові-
реності. Будь-який інший представник акціонера Товариства повинен мати 
належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, є 23 квітня 2015 р. 

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, 
пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, в робочі дні з 9 до 18 
години за адресою: вул. Дегтярівська, б. 53, к. 906, м. Київ, Україна. По-
садовою особою Товариства, відповідальною за ознайомлення акціонерів 
Товариства з документами, є президент Товариства Чернишов Петро Ана-
толійович. 
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2013-14 рр. (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний попередній
Усього активів 13 512 878 11 468 852
Основні засоби 6 137 881 6 342 147
Довгострокові фінансові інвестиції 16 021 34 567
Інші необоротні активи 425 241 273 849
Запаси 60 979 37 758
Сумарна дебіторська заборгованість 1 384 488 1 380 869
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 829 855 641 911
Нерозподілений прибуток 7 597 173 8 282 753
Власний капітал 8 451 945 9 203 564
Статутний капітал 887 119 887 119
Довгострокові зобов’язання і забезпечення * 445 223 17 958
Поточні зобов’язання і забезпечення * 4 615 710 2 247 330
Чистий прибуток 2 195 250 3 779 592
Середньорічна кількість акцій (шт.)** - -
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)

3 392 3 516

* Інформація наводиться з урахуванням змін до стандартів бухгалтер-
ського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 
№ 73 від 07.02.2013 р.

**Згідно з Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фі-
нансової звітності, затвердженими наказом Міністерства фінансів України 
№ 433 від 28.03.2013 р., розділ IV звіту про фінансові результати запо-
внюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких 
відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи това-
риства, які перебувають у процесі випуску таких акцій. Акції Товариства 
зазначеним критеріям не відповідають, тому відповідна графа таблиці не 
заповнюється.

довідки за тел.: +380442090070 
правління товариства

повІдомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«наУКово-вироБниЧе оБ’Єднання 

«аГроКомплеКС»
Шановні акціонери прат «нво «агрокомплекс»!

Приватне акціонерне товариство «НВО «Агрокомплекс» (код за 
ЄДРПОУ 13669236, місцезнаходження: м.Київ, вул. Озерна, 4, офіс 87) 
повідомляє , що 28 квітня 2015 року о 09-00 годині за адресою: м.Київ, 
вул. озерна, 4, офіс 87 відбудуться річні загальні збори акціонерів 
прат «нво «агрокомплекс». 

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно пе-
реліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах 
ПрАТ «НВО «Агрокомплекс», складеного станом на 24 годину 22 квітня 
2015 року, з 08-30 до 08-50 годин у день проведення річних загальних 
зборів акціонерів за адресою їх проведення. 

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загаль-
них зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсут-
ності 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 річних загальних зборів, акціонери товариства ма-
ють можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбува-
ється від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28 квітня 
2015 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 08.30 год. до 16.30 год. (обі-
дня перерва з 12.30 год. до 13.15 год.) за адресою: м.Київ, вул. Озерна, 4, 
офіс 87. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами 
зборів особа — Лисенко Ірина Костянтинівна, тел. (044) 517-36-83.

порядок денний:
Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 1. 

ПрАТ «НВО «Агрокомплекс».
Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів 2. 

ПрАТ «НВО «Агрокомплекс».
Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 3. 

зборів акціонерів ПрАТ «НВО «Агрокомплекс».
Звіт Дирекції ПрАТ «НВО «Агрокомплекс» про результати фінансово-4. 

господарської діяльності ПрАТ «НВО «Агрокомплекс» у 2014 році та при-
йняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту. Визначення 
основних напрямів діяльності ПрАТ «НВО «Агрокомплекс» у 2015 році.

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «НВО «Агрокомплекс» про 5. 
результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НВО 
«Агрокомплекс» у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту і висновків.

Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «НВО 6. 
«Агрокомплекс» за 2014 рік.

Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за результатами 7. 
роботи ПрАТ «НВО «Агрокомплекс» у 2014 році.

Про попереднє схвалення та/або вчинення значних правочинів 8. 
ПрАТ «НВО «Агрокомплекс»

Щодо клопотання виступити поручителем та укладення договору по-9. 
руки.

основні показники фінансово-господарської діяльності
прат «нво «агрокомплекс» за 2014 рік (тис.грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 45 758 51 892
Основні засоби 6 323 6 323
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 702 5 210
Сумарна дебіторська заборгованість 31 841 33 056
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 4
Нерозподілений прибуток -23 463 -21 583
Власний капітал -2 237 -357
Статутний капітал 1 734 1 734
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 47 995 52 249
Чистий прибуток (збиток) -1 761 -122
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 669 8 669
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на суму 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1
дирекція
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повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
приватне аКцІонерне товариСтво 

«Керампром»
(надалі — Товариство, код ЄДРПОУ 24655289, місцезнаходження: 

85171, Україна, Донецька область, Костянтинівський район, с. Артемівка, 
вул. Дружби, буд.2) повідомляє про проведення Загальних зборів акціоне-
рів Товариства 30 квітня 2015 року о 14.00, які відбудуться за адресою: 
Україна, 85171, донецька область, Костянтинівський район, с. арте-
мівка, вул. дружби, 2, кімната №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 30 квітня 2015 
року з 13.30 до 13.50 год. за місцем проведення Загальних зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: 24.04.2015 року. 
перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту За-

гальних зборів акціонерів Товариства. Обрання Головуючого, Секретаря 
та Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства. 

4. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків 
Ревізора Товариства. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 

за підсумками роботи в 2014 році, прийняття рішення про виплату дивідендів. 
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту у 

новій редакції.
9. Про зміни у складі органів Товариства (Наглядова рада, Ревізор).
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (їх пред-
ставниками), з Ревізором, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

11. Прийняття рішення про схвалення та попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня при-
йняття рішення, надання повноважень на вчинення значних правочинів.

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

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного Загальних зборів надси-
лаються на поштову адресу Товариства: Донецька область, 85103, м. Кос-
тянтинівка, а/с 373, в порядку, визначеному законодавством України.

Ознайомиться з матеріалами та документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Керампром» акціонери (іх представники за відповідною довіреніс-
тю) мають можливість за адресою: Донецька область, 85160, Костянтинів-
ський район, с. Іванопол’є, вул. Дзержинського, 34, в кабінеті бухгалтерії 
Товариства в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, та в день проведення 
Загальних зборів — також у місці їх проведення з 10.30 год. Посадова осо-
ба відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
головний бухгалтер ПрАТ «Керампром» Рітсо Олена Анатоліівна.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності прат «Керампром» за 2014 рік 

(тис. грн)
найменування показника період

2014 р. 2013 р.
Усього активів 32871,8 25004,6
Основні засоби 8863,2 8895,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9156,1 11466,2
Сумарна дебіторська заборгованість 11704,6 3300,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 1946,7 380,0
Нерозподілений прибуток 3521,2 -2836,3
Власний капітал 29733,4 23375,9
Статутний капітал 25750,2 25750,2
Довгострокові зобов’язання 710,9 913,6
Поточні зобов’язання 2427,5 715,1
Чистий прибуток (збиток) 6357,4 -349,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 314027 314027
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 42 42

телефон для довідок: (062) 340-20-81.
Генеральний директор  Б.ф.Бевзенко

повІдомлення 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

пат «днІпродЗерЖинСЬКа 
теплоелеКтроцентралЬ»

Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Дніпродзержинська теплоелек-

троцентраль» повідомляє, що 28 квітня 2015 року о 10 год. 00 хв. за 
адресою м. дніпродзержинськ, вул. радянська, будинок 2, третій 
поверх, зал засідань, відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ 
«Дніпродзержинська теплоелектроцентраль».

Час початку реєстрації акціонерів 09 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів 09 год. 45 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в 

річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Дніпродзержинська теплое-
лектроцентраль» — станом на 24-00 годин 23 квітня 2015 року.

питання, винесені на порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів 

акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльнос-

ті Товариства за 2012, 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

5. Затвердження річних звітів Товариства за 2012, 2013, 2014 роки.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2015 рік, та схвалення основних напрямків діяльності 2012, 2013, 
2014 років.

7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за результата-
ми фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2013, 2014 роках, затвердження 
розміру річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 
2013, 2014 роках.

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства 
шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про За-
гальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, 
Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізій-
ну комісію Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Прав-
ління Товариства, членів Правління Товариства. 

11. Обрання Голови правління Товариства, членів Правління Това-
риства. 

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 
його у новій редакції.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-
нів Наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Наглядової ради.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-
нів Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), 

що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Реві-
зійної комісії Товариства.

19. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.
Для реєстрації в якості учасника Загальних зборів акціонерів 

акціонеру-фізичній особі необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу (паспорт); представнику (представникам) акціонера: 
довіреність на право участі у зборах та документ, що посвідчує осо-
бу (паспорт).

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, Ви маєте можливість за місцезнахо-
дженням товариства (м. Дніпродзержинськ, вул. Радянська, буди-
нок 2,) з понеділка по середу з 08-00 год. до 17-00 год. в кабінеті 
відділу правової роботи, відповідальна особа Крамаренко Г.М., а та-
кож в день проведення зборів, до початку реєстрації у місці їх прове-
дення. 

Голова правління 
пат «дніпродзержинська теплоелектроцентраль» 

д.м. Красковський
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аКцІонерне товариСтво вІдКритоГо типУ «ЖУляни»
Шановний акціонер! 

акціонерне товариство відкритого типу «ЖУляни» (надалі — 
товариство)

інформує про проведення чергових (річних) загальних зборів ак-
ціонерів (надалі — Збори)

дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представ-
ників акціонерів) для участі в Зборах: 29 квітня 2015 року з 16 години 
00 годин до 16 годин 45 хвилин

дата та час відкриття (проведення) Зборів: 29 квітня 2015 року о 
17-00 годині

місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. ви-
шневе, вул. Чорновола, 50, зала засідань (приміщення емітента).

місцезнаходження товариства: Україна, м. Київ, вул. якутська, буд. 9.
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 23 квітня 2014 року.

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

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

ства.
3. Про обрання Голови та секретаря зборів Товариства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010, 2011, 
2012, 2013 та 2014 роки.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства за 2010, 2011, 2012, 2013 та 2014 роки.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-
сії Товариства за 2010, 2011, 2012, 2013 та 2014 роки.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2010, 2011, 2012, 
2013 та 2014 роки.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2010, 2011, 2012, 
2013 та 2014 роки.

9. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
10. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 

2015 рік.
11. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм За-

кону України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу Товари-
ства; про зміну найменування Товариства; про відкликання і утворення 
нових органів управління Товариства; про внесення змін до Статуту Това-
риства; про затвердження нової редакції Статуту Товариства).

12. Про затвердження Положень про загальні збори, про наглядову 
раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію, принципів (кодексу) 
корпоративного управління Товариства та інших внутрішніх нормативних 
документів Товариства.

13. Про відкликання голови та членів Правління Товариства.
14. Про обрання виконавчого органу Товариства
15. Про відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
19. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

20. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі. 
Затвердження умов договору.

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: Україна, м. Вишневе, вул. Чорновола, 50, приймальна (примі-
щення емітента), кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день 
проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідаль-
ний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства Вол-
кова Т.Ф.

основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний 
2014 р.

попередній
2013 р.

попередній
2012 р.

попередній
2011 р.

попередній
2010 р.

попередній 
2009 р.

Усього активів 13195 36580 24339 25850 26670 28800
Основні засоби (залишкова вартість ) 14349 15685 16985 18434 19186 20379
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0 0 0 0
Запаси в т.ч. готова продукція 4284 (3705) 4515 (3595) 6067 (4681) 5482 (4805) 5667 (4698) 6379 (5276)
Сумарна дебіторська заборгованість 1439 1324 1163 1800 267 265
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 8 4 48 33 12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (2390) (1658) (1610) 10 94 104
Власний капітал 23288 23288 8455 7705 7705 7705
Статутний капітал 44 44 44 44 44 44
Довгострокові зобов’язання 480 5090 0 0 0 0
Поточні зобов’язання 5978 4917 5562 4777 5580 4067
Чистий прибуток (збиток) (2395) (1660) (1610) 8 94 104
Середньорічна кількість акцій (шт.) 42410 42410 42410 42410 42410 42410
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - - - - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- - - - - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 123 157 177 186 190 221
для участі в Зборах вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних 

та фізичних осіб)
Телефони для довідок : (044) 5018896, (044) 5018890.

наглядова рада атвт «Жуляни»

особлива інформація  
про зміну посадових осіб  

публічного акціонерного товариства «Завод « маяк»
1. Загальні відомості.

1.1 Повне найменування емітента:
публічне акціонерне товариство

« З а в о д « м а я К »
1.2 Організаційно-правова форма емітента — Публічне акціонерне 

товариство.
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 14307423.
1.4 Місцезнаходження емітента — 04073, Україна, м. Київ, Москов-

ський проспект , 8.
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента — 044, тел./факс 

461-81-07, 461-81-05.
1.6 Електронна поштова адреса емітента — zavod@mayak.com.ua 

1.7 Вид особливої інформації — про зміну посадових осіб товариства.
Відповідно до наказу Державного концерну «Укроборонпром» від 

18.03.2015 №93А внесено зміни складу ревізійної комісії ПАТ «Завод 
«Маяк»: 

- припинити повноваження члена ревізійної комісії ПІДВАЛЬНОЇ Лі-
лії Володимирівни:

- призначити членом ревізійної комісії ЛЕОНЕНКА Юрія Григорови-
ча — головного державного фінансового інспектора Державної фінан-
сової інспекції в місті Києві.

Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді пере-
буває з 18.03.2015 року. Заперечує проти розкриття паспортних даних 
у звітних документах та інформаційних повідомленнях, за винятком 
випадків, коли поширення персональних даних без його згоди перед-
бачено законодавством України. 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
«Завод «маяК»
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наглядова рада 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«проеКтно-вироБниЧа фІрма «маКроС» 

(код ЄДРПОУ 22229921) повідомляє, що чергові Загальні збори акціо-
нерів відбудуться 28 квітня 2015 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 
Україна, 04050, м. Київ, вулиця мельникова, 2/10, технічний кабінет 
№  1 даХК «артем».

порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 

ПрАТ  «Проектно-виробнича фірма «Макрос».
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності ПрАТ «Проектно-виробнича фірма «Макрос» за 2014 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Проектно-виробнича фірма 
«Макрос» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради товариства.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Проектно-виробнича фірма 
«Макрос» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 
товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної 
фінансової звітності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії товариства.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Проектно-виробнича фірма «Ма-
крос» за 2014 рік.

6. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Проектно-виробнича фір-
ма «Макрос» за 2014 рік.

7. Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за акці-
ями ПрАТ «Проектно-виробнича фірма «Макрос».

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень На-
глядової ради ПрАТ «Проектно-виробнича фірма «Макрос».

9. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Проектно-виробнича фірма 
«Макрос».

10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень чле-
нів Ревізійної комісії Наглядової ради ПрАТ «Проектно-виробнича фірма 
«Макрос».

11. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Проектно-виробнича фір-
ма «Макрос».

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 
з членами Наглядової ради ПрАТ «Проектно-виробнича фірма «Макрос».

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1698 1698
Основні засоби 52 52
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 952 952
Сумарна дебіторська заборгованість 640 640
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 3
Нерозподілений прибуток -446 -446
Власний капітал -48 -48
Статутний капітал 190 190
Довгострокові зобов’язання 80 80
Поточні зобов’язання 1666 1666
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 760588 760588
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) - -

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у За-
гальних зборах: 28.04.2015 року з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 
хвилин за адресою проведення Загальних зборів.

Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, які мають право 
на участь у загальних зборах, складений на 22.04.2015 р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитись з 9.00 год. до 18.00 год. за адресою місцез-
находження Товариства: Україна, 04050, м. Київ, вулиця Мельникова, 2/10 
технічний кабінет № 1 ДАХК «Артем», у робочі дні, робочий час, а в день 
проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення.

Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за 
адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 04050, м. Київ, вулиця 
Мельникова, 2/10 технічний кабінет № 1 ДАХК «Артем».

Для участі в Загальних зборах акціонерам та їх представникам необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів під-
тверджують свої повноваження у відповідності до чинного законодавства 
України.

до уваги акціонерів
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«УКрнафтопродУКт»
(код за ЄДРПОУ 00018201, місцезнаходження: м. Київ, вул. Івана 

Франка, 6, далі — товариство)
Повідомляємо, що 29 квітня 2015 року об 11-00 за адресою: м. Київ, 

бульвар верховної ради, 34, 6-й поверх, 631 аудиторія, відбудуться 
загальні збори публічного акціонерного товариства «Укрнафтопро-
дукт» з наступним порядком денним: 

1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення го-
лосування на загальних зборах товариства, прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень. 

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів това-

риства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства у 2013, 2014 роках та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

5. Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2013, 2014 роки та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду. 

7. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2013, 
2014  роки. 

8. Затвердження річного звіту товариства за 2013, 2014 роки.
9. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015  рік.
10. Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за 

підсумками роботи у 2013, 2014 роках.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради товариства.
12. Обрання членів наглядової ради товариства.
13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з 

членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами наглядової ради.

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

15. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
16. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з 

членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами ревізійної комісії.

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

найменування показника період
2012 рік 2013 рік 2014рік

Усього активів 30310 28721 29100
Основні засоби 889 836 788
Довгострокові фінансові інвестиції 28242 28242 28242
Запаси 1 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 1081 1331 1986
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 16 21
Нерозподілений прибуток -24462 -25897 -25904
Власний капітал 28007 26572 26565
Статутний капітал 36653 36653 36653
Довгострокові зобов’язання 0 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 2303 2149 2535
Чистий прибуток (збиток) -1010 -1435 -14
Середньорічна кількість акцій (шт.) 122176490 122176490 122176490
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

14 14 11

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься з 10-00 до 10-45, відповідно до переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23 
квітня 2015 року станом на 24 годину. Для участі у зборах акціонеру 
необхідно мати документ, що посвідчує особу: представнику акціонера — 
документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до 
чинного законодавства; батькам дітей — акціонерів віком до 16 років — 
документ, що посвідчує особу та свідоцтво про народження дитини. 

Ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, 
а також подання пропозицій щодо порядку денного Зборів здійснюються 
за місцезнаходженням Компанії: 02094, м. Київ, бул. Верховної Ради, 34, 
6-й поверх, 631 офіс. Посадовою особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Чейпеш Ла-
риса Вікторівна.

телефон для довідок: /044/573-30-16. 
правління пат «Укрнафтопродукт».
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повідомлення про проведення річних загальних зборів

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«вУГледоБУвнІ КомплеКСи» 

(надалі — товариство)
(код за ЄдрпоУ 31992517, місцезнаходження: 83086, м. донецьк, 

вул. артема, будинок 51-а)
повідомляє, що «30» квітня 2015 року відбудуться річні загальні 

збори акціонерів Товариства (надалі — Збори) за адресою: 85304, до-
нецька обл., м. Красноармійськ, вулиця Шевченка, будинок 2 (зал 
№1).

початок Зборів об 11-00 . Реєстрація учасників Зборів буде про-
водитись з 10-00 до 10-45 у день скликання Зборів за місцем їх прове-
дення.

Право на участь у Зборах мають акціонери, внесені до переліку акці-
онерів, складеного на «24» квітня 2015 року за станом на 24-00 годину.

перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним Зборів:

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії Зборів. 
2. Про обрання Голови Зборів.
3. Про обрання Секретаря Зборів. 
4. Про затвердження регламенту Зборів. 
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової 

ради за 2014 рік. 
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора 

стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 
7. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора сто-

совно фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 
8. Затвердження річного звіту за 2014 рік. 
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства 

за 2014 рік. 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)*
найменування показника період

попере-
дній
2013

звітний
2014

Усього активів 161264 126194
Основні засоби (залишкова вартість) 23 15
Довгострокові фінансові інвестиції 3000 3000
Запаси - -
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

121103 99244

Інша поточна дебіторська заборгованість 41 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 87 6
Нерозподілений прибуток 633 (12755)
Власний капітал 100633 87245
Статутний капітал  100000 100000
Довгострокові зобов’язання  - -
Поточні зобов’язання 60631 38949
Чистий прибуток (збиток) 16 (13388)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  400000000 400000000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

 - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 - -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 2

*Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скоригова-
ні при розгляді питань порядку денного Зборами з урахуванням 
аудиторського висновку ПАТ «ВДК».

До дати проведення Зборів акціонери Товариства можуть ознайо-
митись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Зборів у робочий час в робочі дні за адресою: 85304, 
Донецька обл., м. Красноармійськ, вулиця Шевченка, будинок 2 (зал 
№1). Матеріали надаються акціонеру для ознайомлення на підставі 
його письмового запиту протягом 5 робочих днів з дати отримання То-
вариством відповідного запиту. В день проведення Зборів матеріали 
надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці проведення Збо-
рів без попереднього письмового запиту. Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення з документами — Директор Ананьєв Р.В.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів — паспорт та 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, пред-
ставникам акціонерів-юридичних осіб, що діють без довіреності, — пас-
порт та документи, що підтверджують повноваження.

довідки за тел.: (062) 213-01-13  наглядова рада

повідомлення  
про проведення річних загальних зборів

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УфІЮК»

 (надалі — товариство)
(код за ЄдрпоУ 32492063, місцезнаходження: 01103, м. Київ, 

Залізничне Шосе, буд. 47)
повідомляє, що «30» квітня 2015 року відбудуться річні загальні 

збори акціонерів Товариства (надалі — Збори) за адресою: 01103, 
м. Київ, Залізничне Шосе, буд. 47 (в кабінеті Голови правління) 

Початок Зборів о 12-00 . Реєстрація учасників Зборів буде проводи-
тись з 11-00 до 11-45 у день скликання Зборів за місцем їх проведення.

Право на участь у Зборах мають акціонери, внесені до переліку акці-
онерів, складеного на «24» квітня 2015 року за станом на 24-00 годину.

перелік питань, що виносяться на голосування,  
згідно з порядком денним Зборів:

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії Зборів.
2. Про обрання Голови Зборів.
3. Про обрання Секретаря Зборів.
4. Про затвердження регламенту Зборів.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління сто-

совно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора сто-

совно фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 
8. Затвердження річного звіту за 2014 рік. 
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 

2014 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства (тис. грн.)*

найменування показника період
попередній 

2013 рік
звітний
2014 рік

Усього активів 1 240 415,8 1 302 265,4
Основні засоби (залишкова вартість) - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,1 0,1
Сумарна дебіторська заборгованість 1 238 807,4 1 258 931,2
Грошові кошти та їх еквіваленти (в 
національній валюті)

8,1 7,0

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

39 119,5 39 678,6

Власний капітал 39 744,5 140 303,6
Статутний капітал 500,0 100 500,0
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 1 090 871,3 1 052 161,7
Чистий прибуток (збиток) (251,9) 559,1
Середньорічна кількість акцій, шт. 500 100 500
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду, шт.

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, 
осіб

2 1

*Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скориго-
вані Зборами при розгляді питань порядку денного Зборів з урахуван-
ням аудиторського висновку Товариства.

До дати проведення Зборів, акціонери Товариства можуть ознайоми-
тись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного Зборів у робочий час в робочі дні за адресою: 01103, м. Київ, 
Залізничне Шосе, буд. 47 (в кабінеті Голови Правління). Матеріали на-
даються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового за-
питу протягом 5 робочих днів з дати отримання Товариством відповід-
ного запиту. В день проведення Зборів матеріали надаються учаснику 
Зборів для ознайомлення в місці проведення Зборів без попереднього 
письмового запиту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення з документами — Голова Правління С.С. Сіренко.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів — паспорт та 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, пред-
ставникам акціонерів-юридичних осіб, що діють без довіреності, — пас-
порт та документи, що підтверджують повноваження.

довідки за тел.: (044) 272-11-61 
наглядова рада 
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повідомлення про проведення річних загальних зборів
приватне аКцІонерне товариСтво 

«БанКІвСЬКІ теХнолоГІї» (надалі — товариство)
(код за ЄдрпоУ 32987969, місцезнаходження: 83001, донецька обл., 

м. донецьк, вулиця Університетська, будинок 4)
повідомляє, що «30» квітня 2015 року відбудуться річні загальні збори 

акціонерів Товариства (надалі — Збори) за адресою: 85304, доне-
цька обл., м. Красноармійськ, вулиця Шевченка, будинок 2 (зал №1).

початок Зборів о 13-00 . Реєстрація учасників Зборів буде проводи-
тись з 12-20 до 12-45 у день скликання Зборів за місцем їх проведення.

Право на участь у Зборах мають акціонери, внесені до переліку акціо-
нерів, складеного на «24» квітня 2015 року за станом на 24-00 годину.

перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним Зборів:

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії Зборів. 
2. Про обрання Голови Зборів.
3. Про обрання Секретаря Зборів. 
4. Про затвердження регламенту Зборів. 
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради 

за 2014 рік. 
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора сто-

совно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 
7. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора стосов-

но фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 
8. Затвердження річного звіту за 2014 рік. 
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 

2014 рік.
10. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації.
11. Призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) Товариства, визна-

чення її (його) повноважень.
12. Визначення порядку та строків проведення ліквідаційної процедури 

Товариства.
13. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що за-

лишиться після задоволення вимог кредиторів. 
14. Про організацію виконання рішень, прийнятих загальними зборами 

акціонерів.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)*
найменування показника період

попередній
2013

звітний
2014

Усього активів 184919 260250
Основні засоби (залишкова вартість) - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

162648 198894

Інша поточна дебіторська заборгованість 461 450
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 -
Нерозподілений прибуток 514 474
Власний капітал 3854 3814
Статутний капітал 3340 3340
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 181065 256436
Чистий прибуток (збиток) 13 (40)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3340000 3340000
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
*Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані 
при розгляді питань порядку денного Зборами з урахуванням аудитор-
ського висновку ПРАТ «Банківські технології».

До дати проведення Зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись 
з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го Зборів у робочий час в робочі дні за адресою: 85304, Донецька обл., 
м. Красноармійськ, вулиця Шевченка, будинок 2 (зал №1). Матеріали на-
даються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту 
протягом 5 робочих днів з дати отримання Товариством відповідного за-
питу. В день проведення Зборів матеріали надаються учаснику Зборів для 
ознайомлення в місці проведення Зборів без попереднього письмового за-
питу. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення з докумен-
тами — Директор Суворов М.М.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів — паспорт та дові-
реність, оформлену відповідно до чинного законодавства, представникам 
акціонерів-юридичних осіб, що діють без довіреності, — паспорт та доку-
менти, що підтверджують повноваження.

довідки за тел.: (062) 349-71-74  наглядова рада

повідомлення  
про проведення річних загальних зборів

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«СинерГІя» 

(надалі — товариство)
(код за ЄдрпоУ 35441949, місцезнаходження: 01015, місто Київ, 

вулиця панфіловців, будинок 1)
повідомляє, що «30» квітня 2015 року відбудуться річні загальні 

збори акціонерів Товариства (надалі — Збори) за адресою: 01015, міс-
то Київ, вулиця панфіловців, будинок 1 (зал для конференцій). 

початок Зборів о 12-00. Реєстрація учасників Зборів буде проводи-
тись з 11-00 до 11-45 у день скликання Зборів за місцем їх проведення.

Право на участь у Зборах мають акціонери, внесені до переліку акці-
онерів, складеного на «24 квітня 2015 року за станом на 24-00 годину.

перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним Зборів:

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії Зборів. 
2. Про обрання Голови Зборів.
3. Про обрання Секретаря Зборів. 
4. Про затвердження регламенту Зборів. 
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової 

ради за 2014 рік. 
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора 

стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 
7. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора сто-

совно фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 
8. Затвердження річного звіту за 2014 рік. 
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства 

за 2014 рік. 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)*
найменування показника період

попередній
2013

звітний
2014

Усього активів 838,7 51 809,0
Основні засоби(залишковавартість) - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,4 0,4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

- -

Інша поточна дебіторська заборгованість 2,3 20 405,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,9 30 564,3
Нерозподілений прибуток (0,5) 1 731,6
Власний капітал 574,5 2 306,6
Статутний капітал 575,0 575,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 264,2 49 502,4
Чистий прибуток (збиток) (2,1) 1 732,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 575 000 575 000
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

*Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скориго-
вані при розгляді питань порядку денного Зборами з урахуванням 
аудиторського висновку ПАТ «Синергія».

До дати проведення Зборів, акціонери Товариства можуть ознайо-
митись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Зборів у робочий час в робочі дні за адресою: 01015, 
місто Київ, вулиця Панфіловців, будинок 1, кабінет Голови Правління. 
Матеріали надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його 
письмового запиту протягом 5 робочих днів з дати отримання Товари-
ством відповідного запиту. В день проведення Зборів матеріали нада-
ються учаснику Зборів для ознайомлення в місці проведення Зборів 
без попереднього письмового запиту. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення з документами — Собецький-Малнацький 
Володимир Павлович.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів — паспорт та 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, пред-
ставникам акціонерів-юридичних осіб, що діють без довіреності, — пас-
порт та документи, що підтверджують повноваження.

довідки за тел.: (044)-233-62-13  наглядова рада
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(місцезнаходження: Україна, 85004, обл.Донецька , м. Добропілля, 
вул. Крупської, 1,

код ЄДРПОУ — 00957465 ) (надалі — Товариство)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів То-

вариства, які відбудуться 28 квітня 2015 року о 11-00 год. за адресою: 
Україна, 85004, обл.донецька , м. добропілля, вул. Крупської, 1, 
пат «добропільський КХп», приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах від-
будеться в день та за місцем проведення зборів з 10-30 до 10-55. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах — 22 квітня 2015 р. 
перелік питань, що виносяться на голосування  

(порядоК денний):
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-

пинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3. Звіт Голови Правління про фінансово- господарську діяльність за 
2014 рік.

до уваги акціонерів
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  

«ЗапорІЗЬКий Завод «перетворЮваЧ»
(місцезнаходження: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 9) 
повідомляє, що річні загальні збори будуть проведені по вулиці дні-

пропетровське шосе, 9 у місті Запоріжжі 29 квітня 2015 року о 14 годи-
ні 50 хвилин. Реєстрація акціонерів проводитиметься 29 квітня 2015 року 
з 14.00 год. до 14.30 год. за місцем проведення загальних зборів: вулиця 
Дніпропетровське шосе, 9 у місті Запоріжжі.

Для участі у загальних зборах акціонери мають прибути 29 квітня 2015 
з 14.00 год. до 14.30 год. до центральної прохідної ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕ-
ТВОРЮВАЧ», розташованої по вулиці Дніпропетровське шосе, 9 у місті За-
поріжжі. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів станом 
на 24 годину 23 квітня 2015 року.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження Порядку (регламенту) проведення загальних зборів, 

призначених на 29.04.2015.
3. Обрання голови загальних зборів.
4. Обрання секретаря загальних зборів.
5. Визначення кількісного складу Президії загальних зборів та обрання 

її персонального складу.
6. Затвердження висновку ревізійної комісії за підсумками перевірки 

фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2014 року.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік.
9. Розгляд звіту наглядової ради про роботу у 2014 році та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
10. Розгляд звіту правління про роботу у 2014 році та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду.
11. Розгляд звіту ревізійної комісії про роботу у 2014 році та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
12. Затвердження змін до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ».
13. Затвердження змін до Положення про загальні збори. 
14. Затвердження змін до Положення про наглядову раду.
15. Затвердження змін до Положення про порядок укладання значних 

правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.
16. Затвердження змін до Положення про інформаційну політику. 
17. Затвердження змін до Кодексу корпоративного управління.
18. Припинення повноважень членів наглядової ради.
19. Обрання членів наглядової ради.
20. Затвердження умов договорів, що будуть укладатись з членами на-

глядової ради.
21. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
22. Обрання членів ревізійної комісії.
23. Затвердження умов договорів, що будуть укладатись з членами ре-

візійної комісії.
24. Делегування повноважень на підписання з членами наглядової ради 

та членами ревізійної комісії цивільно-правових договорів.
25. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись то-

вариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рі-
шення.

перелік питань, що виносяться на голосування згідно до порядку 
денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження Порядку (регламенту) проведення загальних зборів, 

призначених на 29.04.2015.
3. Обрання голови загальних зборів.
4. Обрання секретаря загальних зборів.
5. Визначення кількісного складу Президії загальних зборів та обрання 

її персонального складу.

6. Затвердження висновку ревізійної комісії за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2014 року.

7. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік.
9. Розгляд звіту наглядової ради про роботу у 2014 році та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
10. Розгляд звіту правління про роботу у 2014 році та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду.
11. Розгляд звіту ревізійної комісії про роботу у 2014 році та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
12. Затвердження змін до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ».
13. Затвердження змін до Положення про загальні збори. 
14. Затвердження змін до Положення про наглядову раду.
15. Затвердження змін до Положення про порядок укладання значних 

правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.
16. Затвердження змін до Положення про інформаційну політику. 
17. Затвердження змін до Кодексу корпоративного управління.
18. Припинення повноважень членів наглядової ради.
19. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
20. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись то-

вариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рі-
шення.

21. Інші питання згідно п.п.19, 20, 22, 23, 24 Порядку денного, якщо рі-
шення про винесення цих питань на голосування буде прийнято загальни-
ми зборами відповідно до Порядку (регламенту) проведення загальних 
зборів, призначених на 29 квітня 2015 року. 

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

найменування показника період
2014 рік 2013 рік

Усього активів 175225 188792
Основні засоби 94605 100091
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 40958 29126
Сумарна дебіторська заборгованість 28756 22509
Грошові кошти та їх еквіваленти 554 1744
Нерозподілений прибуток 75849 77038
Власний капітал 76101 77311
Статутний капітал 143 143
Довгострокові зобов’язання 798 381
Поточні зобов’язання 98326 111100
Чистий прибуток (збиток) (1189) 1360
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2852052 2852052
Кількість власних акцій, викуплених протягом пері-
оду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 579 622

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: кожен ак-
ціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного:

- у робочі дні: з 9.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год. 
за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 9, приміщення керівни-
ка охорони, розташоване на другому поверсі центральної прохідної;

- у день проведення загальних зборів: з 9.00 до 16.00, обідня перерва з 
12.00 год. до 13.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 9, 
приміщення керівника охорони, розташоване на другому поверсі централь-
ної прохідної.

За дотримання порядку ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного відповідальна 
юрисконсульт Кожушко Світлана Вадимівна, телефон: 061-239-18-30.

наглядова рада

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ЗапорІЗЬКий Завод «перетворЮваЧ»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «доБропІлЬСЬКий КомБІнат ХлІБопродУКтІв»



№59, 27 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

11

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради, та звіту Ревізійної комісії.
8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2014 рік.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії 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 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за 
адресою: Україна, 85004, обл. Донецька , м. Добропілля, вул. Круп-
ської, 1, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення 
загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — член правління Веретенко Т.В. Довідки за телефоном: 
(06277) 2-53-32 

У відповідності до Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року на-
водимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2014 рік (тис.грн)

найменування показника період
(тис.грн)

Звітний 
2014 р. 

попередній 
2013 р.

Усього активів 45349 53953
Основні засоби (залишкова варт.) 14742 12361
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 
Запаси 14776 454
Сумарна дебіторська заборгованість 10544 35837
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 18
Нерозподілений прибуток (збиток) (6014) (4296)
Власний капітал 6805 6648
Статутний капітал 1823 1823
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 38415 47218
Чистий прибуток (збиток) (1718) (892)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7292140 7292140
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) 61 55

приватне аКцІонерне товариСтво «оБлаС-
не БУдІвелЬно-ремонтне УправлІння «пол та-
ва оБлБУдремСервІС» , місцезнаходження : 36008, м. Полтава, 
вул. Гаражна 7 , повідомляє про проведення чергових загальних зборів ак-
ціонерів , які відбудуться 28 квітня 2015 р. о 13 -00 годині за адресою : 
м. полтава, вул. Гаражна, 7, ІІ поверх, кімната 12.

Реєстрація учасників зборів 28 квітня 2015 р. з 12 -00 до 12-45 години за 
адресою проведення загальних зборів за пред’явленням документа, що посвід-
чує особу, а представникам акціонерів додатково — довіреність на право участі 
та голосування на зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства. 

порядок денний.
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів , затвердження про-

цедури та регламенту.
3. Звіти : генерального директора , наглядової ради і ревізора про під-

сумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік . Затвер-
дження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку. 

4. . Визначення основних планів і напрямів діяльності ПрАТ на 2015 рік.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

ПрАТ «Полтаваоблбудремсервіс» протягом наступного календарного року 
та надання повноважень виконавчому органу на їх виконання.

основні показники фінансово — господарської діяльності 
підприємства , тис. грн. 

показники 2014 2013
Усього активів 4311,5 4354,4

Основні засоби 3906,1 3882,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,7 30,2
Сумарна дебіторська заборгованість 228,5 314,9
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -102,5 -107,3
Власний капітал 4273,6 4268,8
Статутний капітал 2667,1 2667,1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 37,9 85,6
Чистий прибуток (збиток) 4,8 3,1
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 2222600 2222600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду , шт

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 9

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можливо озна-
йомитись за місцем знаходження товариства : 36008, м. Полтава, вул. Га-
ражна 7 , кімната Б — ІІІ- 9 в робочі дні щоденно з 10.00 до 16.00 у головно-
го бухгалтера товариства Кушніренко Т.В..

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 
20.04.2015

Довідки за тел. Емітент — (0532 ) 59-28-55 ;0501060186.
Генеральний директор  С.п.Савченко

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«УКрндІпродмаШ»

(код ЄдрпоУ 14308836, місцезнаходження: 04112, м.Київ,  
вул.дегтярівська,48)

повідомляє, що 28 квітня 2015 року о 12:00 відбудуться Загальні 
збори акціонерів, за адресою: м. Київ, вул. дорогожицька, буд. 1 (3-й 
поверх, конференц-зал).

реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 11:30 до 
12:00

Перелік акціонерів, які мають право приймати участь у Зборах, буде 
складений на дату 23 квітня 2015 року.

Для участі в зборах акціонерам необхідно при собі мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів — документ що посвідчує особу 
та довіреність на право участі у зборах, оформлену у порядку, встановле-
ному чинним законодавством України.

порядок денний:
1. Розгляд звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії про 

результати фінансово–господарської діяльності ПАТ «УКРНДІПРОДМАШ» 
(надалі — Товариство) за 2014 рік.

2. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.
3. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства, строки 

та порядок виплати дивідендів.
4. Подовження повноважень органів управління Товариства на новий 

строк, зміни у складі виконавчого органу Товариства.
5. Затвердження нової редакції статуту Товариства.

основні показники фінансово — господарської діяльності 
пат «УКрндІпродмаШ» (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 89515 89299
Основні засоби 88012 87396
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 23 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1022 1613
Грошові кошти та їх еквіваленти 417 242
Нерозподілений прибуток -11381 -9195
Власний капітал 76365 78379
Статутний капітал 747 747
Довгострокові зобов’язання 7884 3997
Поточні зобов’язання 5266 6923
Чистий прибуток (збиток) (2186) 865
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2689273 2989273
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 31 38
Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, 

акціонери можуть в робочі дні з 9-00 до 18-00 за адресою: м. Київ, вул. До-
рогожицька, буд. 1, каб.14 (телефон для довідок (044)5374849).

Голова правління  Ісаєв Костянтин Костянтинович
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приватне аКцІонерне товариСтво
«ІнСтитУт ЗемлевпорядниХ теХнолоГІй»

(код ЄДРПОУ 33500347, місцезнаходження: м. Київ, вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 10-А, офіс 67) повідомляє, про проведення загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2015 року о 12.00 год. у 
кабінеті генерального директора за адресою: м. Київ, вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 10-а, офіс 67. Реєстрація акціонерів та їх пред-
ставників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення 
зборів. Телефон: (044) 2357986.

порядок денний
1. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів, обрання лі-

чильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2014 рік.
3. Звіт наглядової ради Товариства.
4. Звіт ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.
6. Затвердження використання прибутку (покриття збитків) за підсум-

ками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 р.
7. Обрання ревізора Товариства.
8. Обрання генерального директора товариства.
9. Затвердження внутрішніх положень товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: 21 квітня 2015 року. Акціонери мають ознайомиться з ма-
теріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 
16.00 за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 10-А, офіс 67 
(бухгалтерія), а в день проведення загальних зборів — також в місці їх 
проведення. Відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами визначено генерального директора — Сергієнко Вікторію Воло-
димирівну. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів прийма-
ються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують 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 2731,0 2973,1
Основні засоби 2543,6 2703,6
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 3,5 3,0
Сумарна дебіторська заборгованість 25,8 59,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,7 57,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 702,4 1004,0
Власний капітал 1226,4 1528,0
Статутний капітал 362,5 362,5
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 1480,9 1421,0
Чистий прибуток (збиток) (301,6) (139,9)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 11
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Сергієнко в.в.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
приватне аКцІонерне товариСтво «УроЖай»

річні загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2015 року о 10-00 
за місцезнаходженням товариства: 84333 донецька область, м. Крама-
торськ, вул.маяковського, 1, кабінет № 2. Реєстрація учасників збо-
рів — з 9-30 до 9-55. Дата складення переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у загальних зборах — 22 квітня 2015 р.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту робо-

ти зборів.
3.Звіт директора ПрАТ «Урожай» про підсумки фінансово-господарської 

діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.Звіт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2014 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту.
5.Звіт Ревізора ПрАТ «Урожай» за 2014 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
6.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2014 рік.
7.Визначення основних напрямків господарської діяльності Товари-

ства на 2015 рік.
Акціонери можуть ознайомитись з усіма документами, необхідними 

для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням 
Товариства (84333 Донецька область, м.Краматорськ, вул.Маяковсько-
го, 1, кабінет № 2 у робочі дні з 9.00 до 15.00, а також в день проведення 
загальних зборів — у місці їх проведення, письмово звернувшись до від-
повідальної особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
Голови Наглядової ради Лут А.М. Для участі в зборах акціонери повинні 
мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники, що діють за 
довіреністю повинні надати належним чином оформлену та засвідчену 
довіреність на право участі та голосування на зборах. Довідки за тел. 
(06264) 6-01-53. 
оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСЬКої дІялЬноСтІ 

пІдприЄмСтва (тис.грн)
найменування показника період

звітний
2014 р

попередній
2013 р

Усього активів 10957 9481
Основні засоби 3364 3501
Довгострокові фінансові інвестиції 10 10
Запаси 4864 3953
Сумарна дебіторська заборгованість 564 886
Грошові кошти та їх еквіваленти 247 390
Нерозподілений прибуток 8262 5812
Власний капітал 8732 6282
Статутний капітал 466 466
Довгострокові зобов’язання 100 163
Поточні зобов’язання 2125 3036
Чистий прибуток (збиток) 2450 (-1322)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1863346 1863346
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 68 71

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова наглядової ради             лут а.м.  25.03.2015 року

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Центр Світло»

2. Код за ЄДРПОУ 35509048
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Боженка 86-Г
4. Міжміський код, телефон та факс 044 207-06-98 207-06-98
5. Електронна поштова адреса lіght@zatcs.kіev.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.centrelіght.kіev.ua 
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. текст повідомлення

24.03.2015 р. від Центрального Депозитарію ПАТ «Національний депо-
зитарій України» емітентом було отримано реєстр власників іменних цінних 
паперів АТ «Центр Світло» станом на 20.03.2015 р., у зв'язку з чим стало 
відомо, що:

1. Пакет власника акцій Фізичної особи 1 становить 11.9521 відсотків 
голосуючих акцій. Розмір частки акціонера не змінився.

2. Пакет власника акцій Фізичної особи 2 становить 12.1918 відсотків 
голосуючих акцій. Розмір частки акціонера не змінився.

3. Пакет власника акцій юридичної особи Приватне підприємство 
«Спортенерджі-Ком» (код ЄДРПОУ 33592129, місцезнаходження 03058, 
м. Київ, вул. Гарматна буд. 39 В) який становив 30.8219% статутного капі-
талу емітента, зменшився, але становить не менше 10 відсотків голосую-
чих акцій. Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій — 30.8219%. Роз-
мір частки акціонера після зміни пакета акцій — 23.9041%.

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 Генеральний директор  Скринський олек-
сандр васильович 25.03.2015

приватне аКцІонерне товариСтво «центр СвІтло»
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Шановний акціонер!
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «БердянСЬКСІлЬмаШ»
(код за ЄДРПОУ: 04665274, місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., 

місто Бердянськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 5), повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
28 квітня 2015 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: 71100, Запорізь-
ка обл., місто Бердянськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 5, 4-й поверх, 
актова зала.

порядоК денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку прове-

дення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік та їх затвер-

дження.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) Товариства за 

2014 рік. 
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в 
новій редакції.

10. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності 
Товариства та затвердження їх в новій редакції.

11. Переобрання посадових осіб органів Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з посадовими 

особами Товариства, встановлення розміру їх винагороди або прийняття 
рішення про делегування даних повноважень іншим органам Товариства. 
Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з 
посадовими особами Товариства.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення 
зборів з 11 години 00 хвилин до 12 години 30 хвилин. Дата складання пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 22 квітня 
2015 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право 

представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з 
вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники 
можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного в робочі дні 

з 09 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (перерва з 11 години 30 
хвилин до 12 години 00 хвилин) за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Героїв Сталінграда, 5, 4-й поверх, каб. № 4-9 і в день прове-
дення загальних зборів — також у місці їх проведення. Письмові пропозиції 
щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмо-
вій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу 
належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції приймаються у строк до 
07 квітня 2015 року включно. Посадова особа відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами — Тищенко Наталя Сергіївна. Те-
лефон для довідок: 06153 4-81-67

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

найменування показника період
Звітний попередній 

Усього активів 9367 10728
Основні засоби 2397 2675
Довгострокові фінансові інвестиції 540 540
Запаси 2278 2225
Сумарна дебіторська заборгованість 1842 1983
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 1
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал (1470) 197
Статутний капітал 1500 1500
Довгострокові зобов’язання 121 320
Поточні зобов’язання 10716 9465
Чистий прибуток (збиток) (1611) (1923)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6000000 6000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

52 59

наглядова рада  в.К. Кумпан

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «БердянСЬКСІлЬмаШ»

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: публічне акціонерне товари-
ство «орлан»

2. Код за ЄДРПОУ: 21497134
3. Місцезнаходження: 03126, м.Київ, вул.михайла донця, 29
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 404-10-04
5. Електронна поштова адреса:orlan@biola.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.orlan.com.ua
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Річними Загальними зборами акціонерів 25.03.2015 р. прийняте рі-

шення про звільнення з посади Голови Наглядової ради Хорольської 
Тетяни Сергіївни в зв’язку з переобранням, паспорт АК 196738, вида-
ний 25.06.1998 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропе-
тровській обл., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має, володіє часткою 0,0006 % в Статутному капіталі емітента.

Річними Загальними зборами акціонерів 25.03.2015 р. прийняте рі-
шення про звільнення з посади Члена Наглядової ради Петрова Євге-
на Володимировича в зв’язку з переобранням, паспорт АК 151765, ви-
даний 28.04.1998 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в 
Дніпропетровській обл., непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має, володіє часткою 0,0006 % в Статутному капіталі емі-
тента.

Річними Загальними зборами акціонерів 25.03.2015 р. прийняте рі-
шення про звільнення з посади Члена Наглядової ради Гриценко Воло-
димира Павловича в зв’язку з переобранням, паспорт АК 862950, ви-
даний 23.02.2000 року Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС 
України в Дніпропетровській обл., непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має, володіє часткою 0,0006 % в Статутному 
капіталі емітента.

Річними Загальними зборами акціонерів 25.03.2015 р. прийняте рі-
шення про обрання членом Наглядової ради Хорольської Тетяни Сер-
гіївни в зв’язку з переобранням, паспорт АК 196738, виданий 
25.06.1998 р. Бабушкінським РВ ДУ УМВС України в Дніпропетров-
ській обл., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, володіє часткою 0,0006 % в Статутному капіталі емітента.

На засіданні Наглядової ради Публічного акціонерного товариства 
«ОРЛАН» 25.03.2015 року, було обрано головою Наглядової ради Хо-
рольську Тетяну Сергіївну, паспорт АК 196738, виданий 25.06.1998 р. 
Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., поса-
ди, які обіймала особа: Голова Наглядової ради ПАТ «ОРЛАН», член 
Наглядової ради ПАТ «ОРЛАН», непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, володіє часткою 0,0006 % в Статутному капі-
талі емітента.

Річними Загальними зборами акціонерів 25.03.2015 р. прийняте рі-
шення про обрання членом Наглядової ради Петрова Євгена Володи-
мировича в зв’язку з переобранням, паспорт АК 151765, виданий 
28.04.1998 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дні-
пропетровській обл., непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, володіє часткою 0,0006 % в Статутному капіталі емі-
тента.

Річними Загальними зборами акціонерів 25.03.2015 р. прийняте рі-
шення про обрання членом Наглядової ради ради Гриценко Володими-
ра Павловича в зв’язку з переобранням, паспорт АК 862950, виданий 
23.02.2000 року Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в 
Дніпропетровській обл., непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має, володіє часткою 0,0006 % в Статутному капіталі емі-
тента.

ІІІ. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

(підпис)
мельник р.в. 

М.П. 26.03.2015р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «орлан»
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повІдомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів 
публічного акціонерного товариства «Укрпластик»

Шановні акціонери пат «Укрпластик»!
Публічне акціонерне товариство «Укрпластик» (код за ЄДРПОУ 

00203588, місцезнаходження: м. Київ, вул. М. Раскової, 1) повідомляє, що 
28 квітня 2015 року о 16-00 годині в приміщенні актового залу ПАТ «Укр-
пластик» за адресою: м. Київ, вул. М.Раскової, 1, відбудуться річні за-
гальні збори акціонерів пат «Укрпластик». 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбудеться 28 квітня 2015 року з 14.30 год. до 15.45 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. М. Раскової, 1 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься відповідно до 
переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
ПАТ «Укрпластик», складеному станом на 24 годину 22 квітня 2015 року. 

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства.

В реєстрації акціонеру (його представнику) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера — також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства ма-
ють можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбува-
ється від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28 квітня 
2015 року з понеділка по п’ятницю, з 08.30 год. до 16.30 год. (обідня пере-
рва з 12.30 год. до 13.15 год.) за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 1, акто-
вий зал. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами 
зборів особа — Лисенко Ірина Костянтинівна, тел. (044) 517-68-64.

порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 

ПАТ  «Укр пластик». 
2. Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів 

ПАТ  «Укрпластик».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 

зборів акціонерів ПАТ «Укрпластик».
4. Звіт Правління ПАТ «Укрпластик» про результати фінансово-

господарської діяльності ПАТ «Укрпластик» у 2014 році та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду відповідного звіту. Визначення основних 
напрямів діяльності ПАТ «Укрпластик» у 2015 році.

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Укрпластик» про роботу у 2014 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Укрпластик» про результати 
перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрпластик» у 
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «Укр-
пластик» за 2014 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за результатами 
роботи товариства у 2014 році.

9. Про роботу Ради ветеранів ПАТ «Укрпластик».
10. Про затвердження значних правочинів ПАТ «Укрпластик».
11. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних правочинів 

ПАТ «Укрпластик».
12. Щодо клопотання виступити поручителем та укладення договору 

поруки.

основні показники фінансово-господарської діяльності
пат «Укрпластик» за 2014 рік (тис.грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 3 870 079 3 735 151
Основні засоби 2 479 258 2 526 459
Довгострокові фінансові інвестиції 12 12
Запаси 258 326 299 903
Сумарна дебіторська заборгованість 682 422 570 944
Грошові кошти та їх еквіваленти 80 472 12 695
Нерозподілений прибуток -240 874 247 377
Власний капітал 2 215 127 2 703 378
Статутний капітал 244 404 244 404
Довгострокові зобов’язання 847 408 621 495
Поточні зобов’язання 747 625 334 342
Чистий прибуток (збиток) -477 389 -18 208
Середньорічна кількість акцій (шт.) 32 587 200 32 587 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на суму 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1385 1484

правління

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «УКрплаСтиК»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «аУдит податКІв та ЗБорІв 
УКраїни» (код ЕДРПОУ 37855332, далі-Товариство), місцезнаходження: 
04111, м. Київ, вул. Щербакова, будинок 37, приміщення 1-24, повідомляє про 
проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, які від-
будуться о 10:00 годині 29 квітня 2015 року, за місцезнаходженням Товари-
ства: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, будинок 37, приміщення 1-24.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 29 квітня 
2015 року за місцем проведення чергових (річних) загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) загаль-
них зборах: 09:00.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) за-
гальних зборах: 09:50. 

Для реєстрації треба мати при собі документ, що посвідчує особу, пред-
ставникам, крім того, документи, що підтверджують право на участь та го-
лосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства, 
відповідно до чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових (річних) загаль-
них зборах акціонерів Товариства, у відповідності до ст. 34 Закону України 
«Про акціонерні товариства», буде складено станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення чергових (річних) загальних зборів акціоне-
рів Товариства, а саме — станом на 24 годину 23 квітня 2015 року, у по-
рядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 

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

Про обрання Лічильної комісії Товариства. 1. 
Про обрання Голови та Секретаря чергових (річних) загальних зборів 2. 

акціонерів Товариства. Прийняття рішення з питань порядку проведення 
чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.

Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-3. 
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Директора Товариства. 

Про розгляд звіту Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-4. 

господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та ви-
сновку стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора Товариства. 

Про розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора Товариства за 5. 
наслідками аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 

Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.6. 
Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товари-7. 

ства за 2014 рік. 
Про переобрання Головного бухгалтера Товариства.8. 
Про переобрання Директора Товариства.9. 

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій 
формі в порядку, визначеному чинним законодавством України, Статутом 
Товариства та Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ «АУДИТ ПО-
ДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ», не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 
04111, м. Київ, вул. Щербакова, будинок 37, приміщення 1-24.

Акціонери в порядку та в терміни, визначені чинним законодавством і Стату-
том Товариства, мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з 
питаннями порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Това-
риства, звернувшись до Директора Товариства — Гайдук Марини Миколаївни за 
місцезнаходженням Товариства за адресою: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, бу-
динок 37, приміщення 1-24, у робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 9:00 години до 
18:00 години (перерва з 13:00 до 14:00 години), а в день проведення чергових 
(річних) загальних зборів акціонерів Товариства — також у місці їх проведення. 

оСновнІ поКаЗниКи 
фінансово-господарської діяльності

пат «аУдит податКІв та ЗБорІв УКраїни» (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний попередній
Усього активів 5363 5297,3
Основні засоби 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції - -

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «аУдит податКІв та ЗБорІв УКраїни»
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Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 5159 5294,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 202 1
Нерозподілений прибуток -2789 -2803,9
Власний капітал 5211 5196,1
Статутний капітал 8000 8000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 152 101,2
Чистий прибуток (збиток) - -

Середньорічна кількість акцій (шт.) 800 800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 8

Довідки за тел.: +38 (096) 0287548 
директор 
пат «аУдит податКІв та ЗБорІв УКраїни»  м.м. Гайдук

повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
публічного акціонерне товариство Херсонське обласне підприєм-

ство фірма «взуття», код за ЄДРПОУ: 01554657, що знаходиться за адре-
сою: 73000, Україна, м. Херсон, вул. Паровозна, 4 

публічне акціонерне товариство Херсонське обласне підприєм-
ство фірма «взуття» (далі за текстом також — ПАТ ХОП фірма «Взуття» 
або «Товариство») повідомляє про скликання річних загальних зборів акці-
онерів ПАТ ХОП фірма «Взуття», які будуть проведені 29 квітня 2015 року 
о 15 год. 30 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, м.Херсон, 
вул.  паравозна, 4, кімната № 8.

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства та прийняття рішен-

ня про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів 

Товариства.
4. Звіт виконавчого органа (директора) Товариства про підсумки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Звіт наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства 

за 2014 рік.
6. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 

2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

(директора), звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
10. Припинення повноважень діючого виконавчого органу Товариства 

(директора).
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

ПАТ ХОП фірма «Взуття» протягом року у ході поточної господарської ді-
яльності за якими ПАТ ХОП фірма «Взуття» виступає будь-якою із сторін.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів ПАТ ХОП фірма «Взуття» — 24 година 23 квіт-
ня 2015 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних 
зборах здійснюватиметься 29 квітня 2015 року за місцем їх проведення з 
15  год. 00 хв. до 15 год. 20 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних загальних зборах акціонер зобов'язаний 
мати при собі паспорт — для акціонерів — фізичних осіб/документи, що 
підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних повнова-

жень (протокол, рішення, контракт), та паспорт — для керівника виконавчо-
го органу акціонера — юридичної особи, а представник акціонера — пас-
порт та документи, які посвідчують повноваження представника акціонера 
фізичної особи чи акціонера — юридичної особи, оформлені згідно з чин-
ним законодавством.

Пропозиції щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
приймаються ПАТ ХОП фірма «Взуття» за адресою: Україна, м.Херсон, 
вул. Паравозна, 4, кімната № 8 у письмовій формі, оформлені згідно чинно-
го законодавства, Статуту ПАТ ХОП фірма «Взуття» та Положення «Про 
загальні збори акціонерів» стосовно питань 1-11 порядку денного не пізні-
ше як за 20 днів до дати їх проведення.

Ознайомитись з документами, пов’язаними із порядком денним річних 
загальних зборів акціонерів, можливо починаючи з 30 березня 2015 року до 
29 квітня 2015 року в робочі дні (з понеділка по п’ятницю з 14 год. 00 хв. до 
16 год. 00 хв.) за місцем знаходження ПАТ ХОП фірма «Взуття» — Україна, 
м.Херсон, вул. Паравозна, 4, кімната № 8, особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — директор Товариства — Волко-
ва Олена Всеволодівна, тел. (0552) 31-95-94.

довідки можна отримати за тел. (0552) 31-95-94.
пат Хоп фірма «взуття»

основні показники фінансово-господарської діяльності пат Хоп 
фірма «взуття» (тис. грн.)

найменування показника період
2014 рік 2013 рік

Усього активів 466 496
Основні засоби 416 447
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 39 37
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1
Нерозподілений прибуток -41 1
Власний капітал 429 471
Статутний капітал 458 458
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 37 25
Чистий прибуток (збиток) -41 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1831640 1831640
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво ХерСонСЬКе оБлаСне пІдприЄмСтво фІрма «вЗУття»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «податКовий аУдит УКра-
їни» (код ЄДРПОУ 37814647, далі-Товариство), місцезнаходження: 01033, 
м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 15, офіс 10, повідомляє про проведен-
ня чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
о 10:00 годині 29 квітня 2015 року, за місцезнаходженням Товариства: 
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 15, офіс 10.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 29 квітня 2015 
року за місцем проведення чергових (річних) загальних зборів Товариства. 

Час початку реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) загаль-
них зборах: 09:00.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) за-
гальних зборах: 09:50.

Для реєстрації треба мати при собі документ, що посвідчує особу, пред-
ставникам, крім того, документи, що підтверджують право на участь та го-
лосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства, 
відповідно до чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових (річних) загаль-
них зборах акціонерів Товариства, у відповідності до ст. 34 Закону України 
«Про акціонерні товариства», буде складено станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення чергових (річних) загальних зборів акціоне-
рів Товариства, а саме — станом на 24 годину 23 квітня 2015 року, у по-

рядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 
перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

Про обрання Лічильної комісії Товариства. 1. 
Про обрання Голови та Секретаря чергових (річних) загальних зборів 2. 

акціонерів Товариства. Прийняття рішення з питань порядку проведення 
чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.

Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-3. 
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Директора Товариства. 

Про розгляд звіту Ревізора Товариства за підсумками перевірки 4. 
фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансо-
вого року та висновку стосовно річної фінансової звітності Товариства за 
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Реві-
зора Товариства. 

Про розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора Товариства за 5. 
наслідками аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 

Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.6. 
Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товари-7. 

ства за 2014 рік.
Про переобрання Головного бухгалтера Товариства.8. 
Про переобрання Директора Товариства.9. 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «податКовий аУдит УКраїни»
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Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій 
формі в порядку, визначеному чинним законодавством України, Статутом 
Товариства та Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ «ПОДАТКО-
ВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ», не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення черго-
вих (річних) загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 01033, 
м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 15, офіс 10. 

Акціонери в порядку та в терміни, визначені чинним законодавством і 
Статутом Товариства, мають можливість ознайомитись з документами, 
пов’язаними з питаннями порядку денного чергових (річних) загальних збо-
рів акціонерів Товариства, звернувшись до директора Товариства — Пана-
сенко Яни Володимирівни за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 15, офіс 10, у робочі дні (поне-
ділок — п’ятниця) з 9:00 години до 18:00 години (перерва з 13:00 до 14:00 
години), а в день проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів 
Товариства — також у місці їх проведення. 

оСновнІ поКаЗниКи 
фінансово-господарської діяльності

пат «податКовий аУдит УКраїни» (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний попередній
Усього активів 4697 4633,3

Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4 4
Сумарна дебіторська заборгованість 4688,9 4626,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,1 3,2
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 4673 4630
Статутний капітал 8000 8000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 24 3,3
Чистий прибуток (збиток) -3327 -3370
Середньорічна кількість акцій (шт.) 800 800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 6

довідки за тел.: +38 (097) 5948697 
директор пат «податКовий аУдит УКраїни»       я.в. панасенко

Шановний акціонер!
приватне акціонерне товариство «парК ІнвеСт»  

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

(надалі  — Збори)
дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представ-

ників акціонерів) для участі в Зборах: 29 квітня 2015 року з 10 години 
00 годин до 10 годин 45 хвилин

дата та час відкриття (проведення) Зборів: 29 квітня 2015 року о 
11-00 годині

місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 04119, 
м. Київ, вул. дегтярівська, 27, контора-прохідна літ. «а-1».

місцезнаходження товариства: Україна, 04119, м. Київ, вул. дегтя-
рівська, 27.

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 23 квітня 2015 року.

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

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

ства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 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 Ревізора Това-
риства за 2014 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і 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 та обрання Ревізора Товариства.
порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 

якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Ко-
жен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27, контора-прохідна літ. «А-1»., 
кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Збо-
рів — також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами Зборів Директор Товариства — Новак 
В’ячеслав Вілійович.

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

найменування показника період
Звітний
2014 р.

попередній
2013 р.

Усього активів 345,5 301,1
Основні засоби (залишкова вартість ) 181,9 206,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси в т.ч. готова продукція 13,5 16,2

повІдомлення про СКлиКання рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
прат СК «енерГореЗерв»

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства Страхова компанія 
«Енергорезерв» (надалі — Товариство, ідентифікаційний код 22910777, адреса 
місцезнаходження 04070, м. Київ, вулиця Братська, будинок 4, квартира 1) по-
відомляє про скликання річних загальних зборів, які відбудуться 27.04.2015 року 
о 18-00 за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Братська, будинок 4, квартира 1. 
Реєстрація відбудеться з 17-00 по 17-45 за місцем проведення зборів.

порядоК денний (перелІК питанЬ Що виноСятЬСя на 
ГолоСУванння):

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

2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2014 року та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками 2014 року та при-
йняття рішення за результатами розгляду звіту та висновку.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь 

у загальних зборах: 21.04.2015 р. Порядок ознайомлення акціонерів з ма-
теріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріа-
лами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення 
зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 27.03.2015 р. по 
26.04.2015 р. у робочі дні в час з 10-00 по 16:30 за адресою: 04070, м. Київ, 
вулиця Братська, будинок 4, квартира 1, звернувшись із заявою складеною 
у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з ма-

теріалами — Голова правління Бажутіна Тетяна Геннадіївна.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціо-

нера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для 
повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного 
законодавства. телефон для довідок: (044) 425-35-87,425-05-13.

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

найменування показника період
звітний 
(2014 р.)

попередній 
(2013 р.)

Усього активів 26713 20993
Основні засоби (залишкова вартість) 31 26
Довгострокові фінансові інвестиції 16028 9311
Запаси 3 20
Сумарна дебіторська заборгованість 462 2668
Грошові кошти та їх еквіваленти 5107 3915
Нерозподілений прибуток 5482 677
Власний капітал 20112 15401
Статутний капітал 12880 12880
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 188 341
Чистий прибуток (збиток) 4805 1457
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7000000 7000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 15
наглядова рада прат СК «енерГореЗерв»

приватне аКцІонерне товариСтво «парК ІнвеСт» 
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«деКа ІнШУренС»

(код за ЄДРПОУ: 34357846, місцезнаходження: 02132, місто Київ, вули-
ця Дніпровська набережна, будинок 26-Ж, приміщення № 13) (далі — Това-
риство) повідомляє про проведення Чергових (річних) загальних зборів 
акціонерів (далі — загальні збори акціонерів), які відбудуться 28 квітня 
2015 року о 14.00 год. у приміщенні офісу за адресою: місто Київ, вулиця 
дніпровська набережна, будинок 26-Ж, приміщення № 13. Реєстрація 
акціонерів та їх представників проводиться з 13.00 до 14.00 за місцем та в 
день проведення загальних зборів акціонерів. Телефон: (044) 353 05 29. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах акціонерів: 23 квітня 2015 року.

порядоК денний:
1. Про обрання Голови, секретаря, лічильної комісії загальних зборів 

акціонерів.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Това-

риства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства 
за 2014 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 
2015 рік та перший квартал 2016 року.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та Висновків 
Ревізора Товариства про підсумки перевірки фінансово-господарської ді-
яльності за 2014 рік.

4. Про затвердження річного фінансового звіту, балансу за 2014 рік. 
5. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту внутрішнього 

аудитора Товариства за 2014 рік. 
7. Про затвердження плану проведення перевірок та реалізації інших 

завдань службою внутрішнього аудиту на 2015 рік.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту про корпоратив-

не управління за 2014 рік.
9. Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління 

Товариства у новій редакції.
10.Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту відповідально-

го працівника з оцінки ризиків Товариства за 2014 рік.
11.Про надання повноважень Директору Товариства щодо реалізації 

стратегії управління ризиками Товариства.
12.Про надання повноважень Директору Товариства на розробку та підпи-

сання Положення про службу внутрішнього аудиту Товариства в новій редакції.
13.Про затвердження значних правочинів, які вчинені Товариством про-

тягом 1 (одного) року з дати проведення попередніх чергових (річних) за-
гальних зборів акціонерів.

14.Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-
нів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) 
року з дати прийняття цього рішення. 

15.Про надання Директору Товариства повноважень на укладення від 
імені Товариства значних правочинів, із визначенням умов таких правочи-
нів на власний розсуд Директора Товариства, та з правом делегування ним 
(на час його відсутності) цих повноважень, у тому числі щодо визначення 
умов таких правочинів, іншій особі на підставі довіреності.

16.Зміна місцезнаходження Товариства.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для прове-

дення загальних зборів акціонерів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: 
місто Київ, вулиця Дніпровська набережна, будинок 26-Ж, приміщення № 13, 
а в день проведення загальних зборів акціонерів — також в місці їх прове-
дення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
визначена Начальник Центру юридичного супроводу — Бражиненко Аліна 
Олександрівна. Пропозиції щодо Порядку денного загальних зборів акціоне-
рів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства.

Для реєстрації акціонерам, їх уповноваженим представникам необхідно 
мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник та-
кож повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його по-
вноваження.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 20660 18931
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 14540 11911
Запаси 1 5
Сумарна дебіторська заборгованість 474 1366
Грошові кошти та їх еквіваленти 5327 4332
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3436 1075
Власний капітал 14909 11934
Статутний капітал 10000 10000
Довгострокові зобов’язання 6399 6167
Поточні зобов’язання 1519 770
Чистий прибуток (збиток) 2361 11
Середньорічна кількість акцій (шт.) 40000000 40000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 8

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законом Директор — А.В.Івчатов

директор прат «деКа ІнШУренС»  а.в. Івчатов

Сумарна дебіторська заборгованість 20,3 20,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 129,8 58,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0 0
Власний капітал 260,3 120,0
Статутний капітал 600,0 600,0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 85,2 181,1
Чистий прибуток (збиток) (339,7) (480,0)
Середньорічна кількість акцій (шт..) 6000 6000
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) 5 4

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

та фізичних осіб)

телефони для довідок : (044) 289-78-81.
наглядова рада

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента — пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «веСт файненС енд Кредит БанК»

2. Код за ЄДРПОУ 34575675
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 17
4. Міжміський код, телефон та факс — тел. 044 569 91 00, факс 

044 569 71 12
5. Електронна поштова адреса info@creditwest.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — creditwest.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення — зміна 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. текст повідомлення
24.03.2015 року Акціонерним товариством «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ 

АНОНІМ ШІРКЕТІ» (реєстраційний номер в торговому реєстрі Турецької 
Республіки — 394381, місцезнаходження: Республіка Туреччина, м. Стам-
бул, район Багджилар, квартал Махмутбей, проспект Дільменлер, 
буд  26/10-11-12-13-14, розмір частки акціонера до зміни — 45%, розмір 

частки акціонера після зміни — 100%) було придбано у Акціонерного това-
риства «КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (реєстраційний но-
мер в торговому реєстрі Турецької Республіки — 314444, місцезнаходжен-
ня: Республіка Туреччина, м. Стамбул / Шішлі, 34394, Есентепе, проспект 
Бюйюкдере, № 108, будівля Енка, поверхи 2-3, розмір частки акціонера до 
зміни — 50%, розмір частки акціонера після зміни — 0%) та Акціонерного 
товариства «ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛЯТИ ВЕ ДИШ ТІДЖАРЕТ АНО-
НІМ ШІРКЕТІ» (реєстраційний номер в торговому реєстрі Турецької Респу-
бліки — 286400, місцезнаходження: Республіка Туреччина, м. Стамбул , 
квартал Бююкчекмедже, вулиця 122, № 3, Есен’юрт, розмір частки акціоне-
ра до зміни — 5%, розмір частки акціонера після зміни — 0%) акції Публіч-
ного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» вна-
слідок чого змінилися власники акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік 
права власності на акції в депозитарній системі — 24 березня 2015 року

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

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

2. Голова правління ______________________  аднан аначалі
27.03.2015 
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повідомлення 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «днІпрянКа»

Шановний акціонере, цим повідомляємо, що 30 квітня 2015 року 
о 13:00 годині за місцевим часом відбудуться чергові загальні збори 
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Дніпрян-
ка» (далі — товариство) (08132, Київська область, Києво-
Святошинський район, м.Вишневе, вул Першотравнева,7, податко-
вий номер 01565276). Збори будуть проводитись за адресою: 
(08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, 
вул Першотравнева,7.

початок реєстрації акціонерів о 12:30 годині, закінчення реє-
страції акціонерів о 12:55. Представнику Акціонера необхідно мати 
належним чином посвідчену довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах, а також паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу. Повноваження представника — посадової особи ак-
ціонера, що є юридичною особою, брати участь та голосувати на за-
гальних зборах повинні підтверджуватись оригіналами або нотарі-
ально посвідченими копіями чи витягами з установчих(-ого) 
документів(-у) такого акціонера та документу, який свідчить про при-
значення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від 
імені юридичної особи без довіреності.

дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у чергових загальних зборах акціонерів товариства: 
24.04.2015 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства 

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 
2014 році.

4. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 
2014 рік.

5. Про затвердження звіту Голови Наглядової ради Товариства в 
2014 році.

6. Про розподіл прибутку за 2014 рік, визначення строків та поряд-
ку виплати дивідендів.

оСновнІ поКаЗниКи
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

найменування показника період
Звітний
2014рік

попередній
2013 рік

Усього активів 63 734 34 347
Основні засоби 23 795 24 771
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 3 3
Сумарна дебіторська заборгованість 2 538 601
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 032 24
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(29 805) (28 347)

Власний капітал (25 594) (24 135)
Статутний капітал 3 980 3 980
Довгострокові забов`язання 9 49 571
Поточні забов`язання 89 319 8 899
Чистий прибуток (збиток) (1458) (4 422)
Середньорічна кількість акцій (шт) 3 790 000 3 790 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 3

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» 
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, 
пов'язаними з порядком денним загальних зборів, за адресою: Украї-
на, 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишне-
ве, вул Першотравнева,7, у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 17 го-
дини 00 хвилин. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами — Генеральний директор Товариства Владович В.Ю.

приватне аКцІонерне товариСтво
«вСеУКраїнСЬКа СтраХова КомпанІя»

01103 м. Київ, вул. Кіквідзе, 26 (код ЄдрпоУ 32918062)
Повідомляє, що чергові річні Загальні збори акціонерів приватного 

акціонерного товариства «Всеукраїнська страхова компанія» відбу-
дуться 30 квітня 2015 року о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Кікві-
дзе, буд. 26, офіс прат «всеукраїнська страхова компанія», кабі-
нет №1. 

Реєстрація Учасників Загальних зборів акціонерів Товариства 
буде проводитися 30 квітня 2015 року за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представни-
кам акціонерів — паспорт та відповідно оформлене доручення на 
право участі у зборах. 

Початок реєстрації 11:00 кінець реєстрації 13:00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах — «27» квітня 2015 року. 

порядоК денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 

загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 
Затвердження рішень Наглядової ради Товариства. 

3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово — господар-
ської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу та визначення основних 
напрямків діяльності на 2015 р..

4. Затвердження рішень Виконавчого органу та договорів, укладе-
них Товариством у 2014 році.

5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-
чинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської 
діяльності згідно чинного законодавства України.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 
Порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік..

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-
дової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради, затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради.

Акціонери, до проведення загальних зборів, за письмовим запи-
том мають можливість ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
ням Товариства у робочі дні з 9:00 до 13:00 в кабінеті генерального 
директора ПрАТ «Всеукраїнська страхова компанія» за адресою: 
м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 26, а в день проведення загальних збо-
рів — також у місці їх проведення. Акціонери, в порядку, встановлено-
му законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань 
порядку денного та проектів рішень із запропонованих питань.

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

 найменування показника період
звітний попере-

дній
1 Усього активів 10921 11542
2 Основні засоби - -
3 Довгострокові фінансові інвестиції 8937 8937
4 Запаси - -
5 Сумарна дебіторська заборгованість 1359 1216
6 Грошові кошти та їх еквіваленти 610 1366
7 Нерозподілений прибуток 464 761
8 Власний капітал 10464 10761
9 Статутний капітал 8000 8000
10 Довгострокові зобов’язання - -
11 Поточні зобов’язання 67 90
12 Чистий прибуток (збиток) -297 425
13 Середньорічна кількість акцій (шт.) 8000 8000
14 Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду (шт.) 
- -

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

- -

16 Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

5 6

телефон для довідок: 044 540-44-26
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повідомлення 
 про виникнення особливої інформації  

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
«УкрСиббанк»

2. Код за ЄДРПОУ 09807750
3. Місцезнаходження 61001, мiсто Харкiв, проспект 

Московський, 60
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(057)738-80-01, (044)537-49-25, 
(044)201-22-74 (057)703-26-20, 
(044)201-22-54

5. Електронна поштова адреса office@ukrsibbank.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.ukrsibbank.com/uk/
pid8628/information-disclosure.html

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
На засiданнi Спостережної Ради Публiчного акцiонерного товари-

ства «УкрСиббанк», яке вiдбулося 23.03.2015 року, розглянуто питан-
ня щодо змiн в керiвництвi АТ «УкрСиббанк», а саме:

У зв’язку iз заявою про звiльнення за згодою сторiн з 31.03.2015 
року припинено повноваження Голови Правлiння Публiчного 
акцiонерного товариства «УкрСиббанк» Фiлiпа, Iва, Енрi Жоаньє. Фiлiп, 
Iв, Енрi Жоаньє обiймав посаду Голови Правлiння АТ «УкрСиббанк» 
протягом 3 рокiв 8 мiсяцiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

Фiлiпа, Бернара Дюмеля обрати Головою Правлiння Публiчного 
акцiонерного товариства «УкрСиббанк» з 01.04.2015 року. Фiлiп, Бер-
нар Дюмель приступить до виконання обов’язкiв Голови Правлiння 
АТ «Укр Сиббанк» пiсля отримання письмової згоди на це Нацiонального 
Банку України. На перiод з 01.04.2015 року i до отримання письмової 
згоди Нацiонального Банку України виконання обов’язкiв Голови 
Правлiння АТ «УкрСиббанк» тимчасово покладено на Панова Сергiя 
Миколайовича, Заступника Голови Правлiння — начальника Юридич-
ного департаменту Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиб-
банк».

Посади, якi Фiлiп, Бернар Дюмель обiймав протягом останнiх п’яти 
рокiв:

з 2007 р. по 2010 р. — Персональне кредитування BNP Paribas, 
Директор з операцiйної дiяльностi у Францiї та заморських департа-
ментах, Член Виконавчого комiтету;

з 2010 р. по 2012 р. — Банк TEB, Туреччина, Керiвник з питань 
iнтеграцiї, Член Виконавчого комiтету банку TEB;

з 2012 р. по 2015 р. — Банк TEB, Туреччина, Головний операцiйний 
директор, Член Виконавчого комiтету банку TEB;

з лютого 2015 р. — Радник Голови Правлiння АТ «УкрСиббанк» з 
питань стратегiчного менеджменту.

Фiлiп, Бернар Дюмель часткою у статутному капiталi не володiє. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Призначається на посаду безстроково.

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 панов Сергій миколайович
в.о. Голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 26.03.2015

(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво
«УКрСиББанК»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
«ЧернІГІвСЬКий ремонтно-меХанІЧний Завод 

«Жовтневий молот»
(Код ЄДРПОУ 00901714) повідомляє про проведення чергових загаль-

них зборів акціонерів ПАТ ЧРМЗ «ЖОВТНЕВИЙ МОЛОТ» (далі — Товари-
ство), які відбудуться 29 квітня 2015 року о 10-00 годині за адресою: 
14037, м. Чернігів, пр. миру, 194, конференц-зал.

порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів зборів.
3. Затвердження звіту Правління про результати роботи та фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік, поря-

док розподілу прибутку або збитку.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
8. Переобрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження 

умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради.

9. Прийняття рішення про продаж 100% частки участі в статутному капі-
талі ТОВ «Відродження старого міста».

10. Прийняття рішення про продаж 100% частки участі в статутному 
капіталі ТОВ «Творчій кластер «Ремзавод».

11. Прийняття рішення про затвердження та погодження правочинів 
щодо реалізації майна Товариства.

12. Прийняття рішення про затвердження та погодження значних право-
чинів (за списком).

основні показники фінансово-господарської товариства (тис.грн.)
найменування показника період 

2014 р. 2013 р.
Усього активів 5311 5458

Основні засоби 4463 4610
Довгострокові фінансові інвестиції: 848 848
Запаси 12 15
Сумарна дебіторська заборгованість 71  6
Грошові кошти та їх еквіваленти 52 30
Нерозподілений прибуток -7775 -7892
Власний капітал 8663 8663
Статутний капітал 1835 1835
Довгострокові зобов’язання 12 12
Поточні зобов’язання 2673 2853
Чистий прибуток (збиток) 103 -106
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7338876 7338876
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 13 11

Реєстрація акціонерів буде проводитись у день та за місцем проведен-
ня загальних зборів з 8:45 до 9:45. Для реєстрації необхідно мати: акціоне-
рам — паспорт, представникам акціонерів — паспорт та довіреність, по-
свідчену у встановленому законодавством порядку.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів буде проводитись на 
підставі переліку акціонерів, складеного у відповідності до зведеного облі-
кового реєстру власників цінних паперів — простих іменних акцій. Дата 
складення, реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на 
участь у загальних зборах — 23 квітня 2015р. на 24:00 год.

Ознайомитись з документами, пов’язаними з питаннями порядку денно-
го, акціонери можуть у робочі дні за адресою: 14037, м. Чернігів, 
пр. Миру, 194, конференц-зал. з 10:00 до 17:00 години.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами –В.о.Голови правління Товариства Пономарен-
ко Н.Б. телефон для довідок (0462) 5-31-50.

в. о. Голови правління пат ЧрмЗ «Жовтневий молот» — понома-
ренко н. Б.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
«ЧернІГІвСЬКий ремонтно-меХанІЧний Завод «Жовтневий молот»
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повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у 

офіційному друкованому виданні)
1.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «БМ БАНК».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне 
товариство.

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

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

ється емітентом для розкриття інформації: www.bmbank.com.ua.

1.8. Вид особливої інформації: Рішення емітента про утворення, 
припинення його філій та представництв. 

текст повідомлення:
 Відповідно до рішення Наглядової Ради АТ «БМ БАНК» (протокол 

№6 від 26.03.2015р), з 01 червня 2015 року закрити Відділення  №13 
АТ «БМ БАНК» у м. Тернопіль, Відділення  №23 АТ «БМ БАНК» у 
м.  Нова Каховка, Відділення  №29 АТ «БМ БАНК» у м. Ужгород, Від-
ділення  №35 АТ «БМ БАНК» у м. Нетішин, Відділення  №37 АТ «БМ 
БАНК» у м. Бориспіль.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством 

в.о. Голови правління      Чорновіл володимир васильович

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«Бм БанК»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «миКо-
лаїв-лЬвІвСЬКий КомБІнат БУдІвелЬниХ Кон-
СтрУКцІй» (код за ЄДРПОУ 01331041; місцезнаходження: 81600, 
Львівська обл., м.Миколаїв, вул. Вапняно-Кар’єрна, 6) повідомляє, що річні 
загальні збори акціонерів пат «миколаїв-львівський КБК» відбудуть-
ся 29 квітня 2015 року о 12-00 годині в кабінеті голови правління (другий 
поверх адміністративного приміщення ПАТ «Миколаїв-Львівський КБК») за 
адресою: 81600, львівська обл., м. миколаїв, вул. вапняно-Кар’єрна, 6. 

Реєстрація учасників зборів з 11-00 год. до 11-45 год. в день та за міс-
цем проведення зборів.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та 

затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 

2014 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015 
році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2014 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної 
комісії Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2014 році.
7. Про затвердження вчинених у 2014 році значних правочинів та по-

переднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товари-
ством у 2015 році.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть 
ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства: 81600, м. Ми-
колаїв, вул.Вапняно-Кар’єрна,6, Львівська область. Довідки за телефоном: 
(03241)51502. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Сачко І.П. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах акціонерів, — станом на 24-00 год. 23.04.2015р. 

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково необхідно мати 
документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, 
оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
найменування показника період

2014р. 2013р.
Усього активів 8197 8910
Основні засоби 6206 6843
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1119 1054
Сумарна дебіторська заборгованість 389 751
Грошові кошти та їх еквіваленти 33 7
Нерозподілений прибуток -11505 -9461
Власний капітал 5429 7473
Статутний капітал 7790 7790
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2768 1437
Чистий прибуток (збиток) -2044 -1523
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31160840 31160840
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 19 21

приватне аКцІонерне товариСтво «Сторо-
Жи нецЬКий райаГроХІм» (код за ЄДРПОУ 05491764, міс-
цезнаходження: 59000, Чернівецька обл., м.Сторожинець, 
вул.О.Кобилянської, 27) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів 
ПрАТ «Сторожинецький райагрохім» відбудуться 29.04.2015 року о 
12 годині на першому поверсі адміністративного корпусу, який роз-
ташований на території товариства за адресою: 59000, Чернівецька обл., 
м.Сторожинець, вул.о.Кобилянської, 27.

Реєстрація акціонерів з 11-00 год. до 11-50 год. в день та за місцем 
проведення зборів.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи за-

гальних зборів акціонерів.
2. Звіт директора 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. Звіт про роботу Ревізора за 2014 рік, прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізора Товари-
ства. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2014 році.
7. Про затвердження вчинених у 2014 році значних правочинів та по-

переднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товари-
ством у 2015 році.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів, — станом на 24-00 год. 23.04.2015р. 

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи 
(довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і за-
свідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Ознайомитись з документами з питань порядку денного та вносити 
свої пропозиції, акціонери можуть у робочі дні з 9-00 до 12-00 год. в кабі-
неті директора за місцезнаходженням товариства: 59000, Чернівець-
ка обл., м.Сторожинець, вул.О.Кобилянської, 27. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Грицай О.М. 
довідки за телефоном: 03735 22702. 

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
найменування показника період

2013р. 2014р.
Усього активів 124,5 133,2
Основні засоби 119,3 119,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 3,5
Сумарна дебіторська заборгованість 5,0 9,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 1,1
Нерозподілений прибуток -86,1 -77,1
Власний капітал 120,9 129,9
Статутний капітал 87,7 87,7
Довгострокові зобов’язання - 0,3
Поточні зобов’язання 3,3 3
Чистий прибуток (збиток) 4,5 8,9
Середньорічна кількість акцій(шт.) 350760 350760
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 1 1
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 14361575
3. Місцезнаходження вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, 01004
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(044) 392 70 14; (044) 392 70 14

5. Електронна поштова адреса Yuliia.Fedorenko@credit-agricole.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://credit-agricole.ua/ukr/about/
accounting/issuer-special-information/

7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 
розділу IІІ або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифіка-
ти фонду операцій з нерухомістю 
відповідно до вимог глави 2 
розділу IІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (надалi — «Банк») повiдомляє, що 

Пьотровскi Жан-Поль, Марсель, Дезiре з 24.03.2015 р. приступив до ви-
конання обов’язкiв Голови Правлiння Банку (наказ №212к вiд 24.03.2015р.). 
Підстави: рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду 
та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем 
№103 від 19.03.2015 р., лист Національного банку України  
№ 24-00011/19312 від 23.03.2015 р., рiшення Спостережної Ради Банку 
(протокол №3 вiд 26.02.2015р.); Пьотровскi Жан-Поль, Марсель, Дезiре 
обраний на посаду Голови Правлiння Банку строком на п’ять рокiв 
вiдповiдно до статуту; не володiє акцiями Банку; немає непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської, службової дiяльностi; згоди на розкриття паспортних даних 
не надано. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Заступ-
ник Голови Правлiння Банку; Вiце-Президент АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК 
ПОЛЬЩА», заступник вiдповiдальної посадової особи за розвиток бiзнесу 
КРЕДI АГРIКОЛЬ в Польщi.

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

міститься в повідомленні та визначає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Голова правління _____________          Жан-поль пьотровскі 
(підпис)        (ініціали та прізвище керівника)

М. П.
24.03.2015 року

(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “КредI аГрIКолЬ БанК”

Шановний аКцІонер!
приватне аКцІонерне товариСтво «УКраїнСЬКий наУКовий 

центр теХнІЧної еКолоГІї» 
(код за ЄдрпоУ 00190390) (прат «УкрнтеК»)

місцезнаходження: 83017, м. донецьк, бул. Шевченка, буд. 25,
відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №1 

від 16.02.2015 року),
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів 

прат  «Укр нтеК», що відбудуться «29» квітня 2015 року об 11 годині 
00 хвилин за адресою: 83017, м. донецьк, бул. Шевченка, буд. 25,  
4-й поверх, кімната № 409.

• реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться за адресою: 
83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, буд. 25, 4-й поверх, кімната № 409 .

• Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у 
загальних зборах: 10 година 00 хвилин «29» квітня 2015 року;

• Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для 
участі у загальних зборах: 10 година 50 хвилин «29» квітня 2015 року;

• 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 акціоне-
рів, тобто на 24 годину 23.04.2015 р.

• для реєстрації та участі в Загальних зборах необхідно мати:
-акціонерам ПРАТ «УкрНТЕК» — документ, який ідентифікує особу (пас-

порт);
-представникам акціонерів (у тому разі представникам юридичних осіб-

акціонерів) — документ, який ідентифікує особу та документ, що підтвер-
джує повноваження представника на участь у Загальних зборах, оформле-
ний згідно вимог чинного законодавства України. 

У разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які іден-
тифікують особу акціонера (його представника) та/або оформленої, згідно 
до вимог чинного законодавства України, довіреності, реєстраційна комісія 
може відмовити у реєстрації акціонера або його представника в участі у 
Загальних зборах. 

порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: 
- обрання Голови та секретаря Загальних зборів; 
- визначення та затвердження порядку голосування на Загальних збо-

рах;
-визначення та затвердження регламенту проведення Загальних зборів 

акціонерів.
3. Розгляд Звіту Виконавчого органу ПРАТ «УкрНТЕК» за підсумками 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році, прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду .

4. Розгляд Звіту Наглядової ради ПРАТ «УкрНТЕК» за 2014 рік, прийнят-
тя рішення за наслідками його розгляду. 

5. Розгляд Звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності 
ПРАТ «УкрНТЕК» в 2014 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу ПРАТ «УкрНТЕК» 
за 2014 рік.

7. Розгляд питання про розподіл прибутків та збитків ПРАТ «УкрНТЕК» 
за результатами роботи у 2014 році. Затвердження порядку покриття 
збитків.

• порядок ознайомлення акціонерів та їх представників з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
Загальних зборів: від дати надіслання Повідомлення про проведення За-
гальних зборів, до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає 
акціонерам Товариства та їх уповноваженим представникам можливість 
ознайомитись з документами стосовно порядку денного в робочі дні з 9.00 
до 16.00 год. (з 12.00 до 13.00 — обідня перерва) за адресою: 83017, м. До-
нецьк, бул. Шевченка, буд. 25, четвертий поверх, кімната № 409. 

29.04.2015 року (в день проведення Загальних зборів) ознайомлення 
акціонерів та їх представників з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстра-
ції для участі у Загальних зборах та у місці проведення Загальних зборів 
акціонерів.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів та їх пред-
ставників з документами — Генеральний директор Миронов Євген Микола-
йович. Телефон для довідок: (062) 295 27 43; (062)312 92 75.

• пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного 
Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
Загальних зборів (до «09» квітня 2015 року), а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загаль-
них зборів (до «22» квітня 2015 року). 

• Довідки за телефоном (062) 295 27 43; (062)312 92 75.

основні показники фінансово-господарської діяльності
прат «Український науковий центр технічної екології », (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 32303,6 38 728
Основні засоби 31787,9 32880,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 498,6 5745,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 16,9 57,4
Нерозподілений прибуток -14704,2 -10 360,8
Власний капітал 9476,4 14 315,7
Статутний капітал 2812,1 2 812,1
Довгострокові зобов’язання 22612,7 20 680,3
Поточні зобов’язання 214,5 3 640,9
Чистий прибуток (Збиток) -4343,4 -2368,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3749480 3 749 480
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

19 19

Генеральний директор прат «УкрнтеК»  Є.м.миронов 

приватне аКцІонерне товариСтво «УКраїнСЬКий наУКовий центр теХнІЧної еКолоГІї»
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«донриБКомБІнат»

(код за ЄдрпоУ 00476625, 84173, Україна, донецька область, 
Слов`янський район, с. мирне)

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 30 квіт-
ня 2015р. об 11.00 за адресою: Україна, 84173, донецька область, 
Слов`янський район, смт. мирне, адміністративна будівля пат «дон-
риБКомБІнат», 2-й поверх, актовий зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових Загальних зборах акціонерів: 24 година 24.04.2015 р.

порядок денний:
1. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів пат«донриБКомБІнат» (у т.ч. обрання членів лічильної комісії, 
прийняття рішення про припинення їх повноважень). 

2. розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту на-
глядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії, затверджен-
ня висновків ревізійної комісії за 2014 рік.

3.прийняття рішень про відкликання членів наглядової ради та 
обрання членів наглядової ради.

4. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік. 
5. про розподіл прибутку і збитків товариства. 
Реєстрація учасників зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення 

30 квітня 2015 року з 09.15 год. до 10.45 год. Для реєстрації та участі у збо-
рах власникам акцій необхідно пред`явити документ, який посвідчує особу 
(паспорт), представникам акціонерів — доручення на право участі у зборах, 
засвідчене згідно вимог діючого законодавства, та документ, який посвідчує 
особу (паспорт). Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами 
стосовно порядку денного в робочі дні з 10.00 год. до 11.00 год. за адресою: 
84173, Донецька область, Слов`янський район, смт. Мирне, адміністративна 
будівля ПАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ», 2-й поверх, 203 кабінет. Особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Корпоратив-
ний секретар Білик Анна Сергіївна. Телефон для довідок: (0626) 66-07-56. 
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного в письмовому вигляді прийма-
ються у строк до 10 квітня 2015 року. Рішення про включення цих пропозицій 
до порядку денного приймається Наглядовою радою.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

пат «донриБКомБІнат» (тис. грн.)
найменування показника  2014 період 2013

Звітний попередній
Усього активів 121901 126557
Основні засоби 76841 80657
Довгострокові фінансові інвестиції ----------- -----------
Запаси 19040 20005
Сумарна дебіторська заборгованість 3477 3274
Грошові кошти та їх еквіваленти 129 216
Нерозподілений прибуток --------- ---------
Власний капітал 46729 51264
Статутний капітал 43193 43193
Довгострокові зобов’язання 6000 6000
Поточні зобов’язання 69172 69293
Чистий прибуток (збиток) (4486) (1092)
Середньорічна кількість акцій (шт) 34554688 34554688
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

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

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 368 385
підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-

ленні, Голова правління пат«донриБКомБІнат» І.м.діброва

до уваги акціонерів 

пат «промтелеКом»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМТЕЛЕКОМ» повідо-

мляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів. Загальні збори 
акціонерів будуть проведені 28 квітня 2015 року за адресою: доне-
цька обл., м.Часів яр, вул.Комсомольська, 3, палац Культури 
пат «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (1-й поверх, малий 
зал). початок Загальних зборів — 14.00, реєстрація акціонерів (їх 
представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які при-
були для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися у день прове-
дення Загальних зборів за місцем їх проведення з 13.00 по 13.50 відпо-
відно до реєстру акціонерів, складеного станом на 24 годину «22» квітня 
2015 р.. Особі, що прибула для участі у Загальних зборах акціонерів для 
реєстрації мати з собою паспорт, уповноваженій особі — додатково до-
ручення, що оформлене відповідно до законодавства України.

порядок денний:
1. Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. 
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії. 
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження кошторису Наглядової ради на 2015 рік.
8. Про зміну місцезнаходження Товариства.
9. Прийняття змін до Статуту Товариства, у тому числі пов’язаних із 

зміною місцезнаходження.
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами Загальних збо-

рів 
• До дати проведення загальних зборів акціонерів — за юридичною 

адресою ПАТ «ПРОМТЕЛЕКОМ», 83049, м.Донецьк, вул.Хірургічна, 
буд.4, кімн. №2, приймальна; 

• в день проведення Загальних зборів — за місцем проведення За-
гальних зборів.

додаткова інформація до звіту дирекції (тис.грн.): 
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 13 066 14 431
Основні засоби 8 686 11 353
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 478 1 018
Сумарна дебіторська заборгованість 3 502 1 829
Грошові кошти та їх еквіваленти 375 179
Нерозподілений прибуток 3 175 3 659
Власний капітал 9 175 9 659
Статутний капітал 6 000 6 000
Довгострокові зобов’язання 2 680
Поточні зобов’язання 3 889 4 092
Чистий прибуток (збиток) -484 4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 24000000 24000000
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)

140 138

наглядова рада пат «промтелеКом»

річні загальні збори
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «КонКорд фІнанС»

ПрАТ «Конкорд Фінанс» (код за ЄДРПОУ 33517633, місцезнаходжен-
ня: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 1) (далі за 
текстом –Товариство) повідомляє про скликання 29 квітня 2015  року 
річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних загальних зборів: 29 квітня 2015  року 
об 10:00 год.

Місце проведення річних загальних зборів: 49000, м. дніпропе-
тровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 1

Реєстрація акціонерів відбудеться 29.04.2015 року с 9:30 до 10:00 за 
місцем проведення річних загальних зборів.

порядок денний
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку прове-

дення зборів.
2. Звіт дирекції про її діяльність та про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 
2014  рік.

4. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2014 рік.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвер-
дження звітів і висновків аудитора, визначення порядку покриття 
збитків.

6. Затвердження планів діяльності Товариства за 2015 рік.
7. Про схвалення раніше укладених значних правочинів.
Для реєстрації учасників зборів повинні мати документи, що посвід-

чують особу (паспорт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт 
та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним за-
конодавством України.

телефон для довідок: (099) 533-16-62
директор прат «КонКорд фІнанС» 

Сухін олександр миколайович

приватне аКцІонерне товариСтво «КонКорд фІнанС»
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теКСт ІнформацІйноГо повІдомлення про проведення 
ЗаГалЬниХ ЗБорІв товариСтва

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СтраХова КомпанІя 
СвІСС КлаСІК лайф»

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія Свісс Класік 

Лайф» (надалі — Товариство), що знаходиться за адресою: 01021, Украї-
на, місто Київ, провулок Івана Мар’яненка, 9, повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — Загальні збо-
ри).

Загальні збори будуть проведені 28 квітня 2015 року о 11:00 годи-
ні за адресою: 01021, Україна, місто Київ, провулок Івана мар’яненка, 
будинок 9, кімната 3.

порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії, голови та секретаря за-

гальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора Товариства за 2014 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновку Ревізора Това-

риства по річних звітах та балансу Товариства за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Припинення повноважень ревізора Товариства, та обрання ревізора 

Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору з ревізором 
Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання такого 
договору.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загаль-
них зборах здійснюватиметься 28 квітня 2015 року з 10:00 до 10:50 згідно 
з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 
складеним в порядку передбаченому чинним законодавством України про 
депозитарну систему станом на 24 годину за три робочих дні до дати про-
ведення Загальних зборів (22 квітня 2015 року). Місце проведення реє-
страції акціонерів для участі у Загальних зборах: 01021, Україна, місто 
Київ, провулок Івана Мар’яненка, будинок 9, кімната 3.

Для участі у Загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а для представників акціонерів — додатково документ, що посвід-
чує повноваження представника на право участі та голосування на За-
гальних зборах.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в 
робочий час в робочі дні за адресою: 01021, Україна, місто Київ, пров. Іва-
на Мар’яненка, будинок 9, кімната 3. Посадова особа Товариства, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — Самко 
Наталія Геннадіївна. Для ознайомлення з документами необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів — додатко-
во документ, що посвідчує повноваження представника.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

за 2014 рік (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний попередній
Усього активів  17 895 21 571
Основні засоби  1 639 1 724
Довгострокові фінансові інвестиції  2 677 2 973
Запаси 48 50
Сумарна дебіторська заборгованість  2 909 390
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 170 15 938
Нерозподілений прибуток 597 5 858
Власний капітал 12 949 18 205
Статутний капітал 12 000 12 000
Довгострокові зобов’язання 4 342 2 990
Поточні зобов’язання 604 376
Чистий прибуток (збиток) (5 256) 96
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

6 6

телефон для довідок: (044) 280 21 35
наглядова рада

ат «СК Свісс Класік лайф»

повІдомлення
про проведення ЗаГалЬниХ ЗБорІв

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «КІлЬце»

(ідентифікаційний код 05796400)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІЛЬЦЕ», місцезнахо-

дження: Україна, 65088, Одеська область, місто Одеса, вулиця Люст-
дорфська дорога, будинок 92/94, повідомляє, що «28» квітня 
2015 року о 15 годин 00 хвилин за адресою: місто одеса, вулиця 
люстдорфська дорога, будинок 92/94 (кімната 503) будуть прово-
дитись загальні збори товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде прово-
диться у день проведення загальних зборів за місцем проведення 
загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеного станом на «22» квітня 
2015 року. Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: 14 годин 00 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів для 
участі у загальних зборах: 14 годин 45 хвилин.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про 

результати фінансово-господарської діяльності товариства за 
2014 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 
ради товариства за 2014 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків 
ревізора товариства за 2014 рік.

7. Затвердження звіту та балансу товариства за 2014 рік.
8. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) 

товариства за підсумками роботи за 2014 рік.
З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень 

з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів у 
період до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть озна-
йомитись шляхом письмового звернення за місцезнаходженням това-
риства: 65088, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 92/94, кімна-
та 503, у робочі дні та у робочий час з 14:00 годин до 17:00 годин, а в 
день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. По-
садова особа, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами — Директор Корчинська Олена Вячеславівна.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу відповідно до чинного законодавства (бажано — пас-
порт). Представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу 
відповідно до чинного законодавства (бажано — паспорт) та належ-
ним чином оформлену довіреність.

Інформація про основні показники фінансово-господарської 
діяльності прат «КІлЬце» (тис.грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 24103,0 24123,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 23009,7 23887,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 605,5 2,0
Сумарна дебіторська заборгованість 322,3 198,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 165,5 34,8
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

-3212,5 -6909,9

Власний капітал 5795,1 5782,0
Статутний капітал 4685,8 4685,8
Довгострокові зобов’язання 17620,0 17620,0
Поточні зобов’язання 687,9 721,3
Чистий прибуток (збиток) 13,1 -3684,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18743200 18743200
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

8 8

прат «КІлЬце»
телефон для довідок (0482) 45-64-19
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до уваги акціонерів!
приватне аКцІонерне товариСтво «авторембуд»

місцезнаходження товариства: 03057, м. Київ, вул. дегтярівська, 31,
Код за ЄдрпоУ 03120756

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «Авторембуд» (далі — Товариство або 
ПрАТ «Авторембуд»), які відбудуться 28 квітня 2015 року за адресою: 
03057, м. Київ, вул. дегтярівська, 31, кімната № 1.

початок зборів об 14-00 годині.
Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авто-

рембуд» буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «Авторембуд» 
28 квітня 2015 року з 13-00 години до 13-50 години за місцем проведення 
чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авторембуд»: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31, ПрАТ «Авторембуд», кімната № 1.

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт, довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів ПрАТ «Авторембуд», які мають право на участь у чер-
гових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Авторембуд», призначених на 
28 квітня 2015 року, складається станом на 24 годину 23 квітня 2015 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «Авторембуд» для здійснення 
персонального повідомлення про проведення 28 квітня 2015 року черго-
вих Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Ав-
торембуд» — 27 березня 2015 року.

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження 

регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово — господар-

ської діяльності товариства за 2014 рік, та затвердження звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, та затвердження звіту 

Наглядової ради. 
4. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік, та затвердження висновку Реві-

зора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік, за-

твердження розподілу прибутку (покриття збитків), 
6. Затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік. 
7. Затвердження плану розподілу прибутків, та затвердження розміру 

річних дивідендів на 2015 рік.
8. Про припинення ПрАТ «Авторембуд» шляхом перетворення у това-

риство з обмеженою відповідальністю. 
9. Про обрання Голови та членів Комісії з припинення (перетворення) 

ПрАТ «Авторембуд».
10. Про визначення повноважень Голови та членів Комісії з припинення 

(перетворення) ПрАТ «Авторембуд».
11. Про припинення повноважень Директора та розірвання з ними тру-

дових договорів.
12. Про затвердження умов та порядку перетворення ПрАТ «Авторем-

буд».
13. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які не 

голосували за прийняття рішення про припинення Товариства.
14. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «Авторембуд».

15. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на част-
ки в статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть озна-
йомитися з документами, шляхом отримання їх копій для ознайомлення 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, а також шля-
хом ознайомлення з ними за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, 
кімната №1 у робочі дні з 9-00 до 17-00 (перерва з 13-00 до 14-00). В день 
проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомити-
ся з документами можливо в місці проведення чергових Загальних зборів з 
9-00 до 13-30 години. Відповідальна особа ПрАТ «Авторембуд» за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — Директор Гречко Ігор Володи-
мирович, тел. (044) 277-37-70.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, 
акціонер або його повноважений представник за відповідною довіреністю 
має звернутися за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, кімната 1 
із письмовою заявою на ім’я Товариства.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 277-37-70.
*основні показники фінансово-господарської діяльності

приватного акціонерного товариства «авторембуд» за 2014 рік,  
тис. грн.

найменування показника період
Звітній 

2014
попередній 

2013
Усього активів 1575,8 1522,2
Основні засоби 729,6 378,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 187,5
Сумарна дебіторська заборгованість 802,9 933,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 43,3 22,7
Нерозподілений прибуток 369,4 324,5
Власний капітал 369,4 369,4
Статутний капітал 756,0 756,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 60,1 72,3
Чистий прибуток (збиток) 65,8 143,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 756 000 756 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів. 

наглядова рада прат «авторембуд»
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-

на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства:

директор  Гречко І.в.

приватне аКцІонерне товариСтво «авторемБУд»

приватне аКцІонерне товариСтво «омеГа-5»
(код за ЄДРПОУ: 24087968, місцезнаходження: 04210, м. Київ, площа 

Дружби народів, 4) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 30 квітня 2015 року о 12.00 год. у приміщенні бухгал-
терії за адресою: м. Київ, площа дружби народів, 4. Реєстрація акціоне-
рів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день 
проведення зборів. Телефон: (044) 536-23-42.
порядоК денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів 
акціонерів.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово — господар-
ської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Генерального директора.

3. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та порядку викорис-
тання прибутку за 2014 рік.

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

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-
ведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, площа 
Дружби народів, 4 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів — 
також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами визначений Генеральний директор. Пропозиції 
щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактич-
ного місцезнаходження Товариства. Для реєстрації акціонерам (учасни-
кам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що по-
свідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати 

довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.):
показники період

звітний попередній
Усього активів 200,0 215,4
Основні засоби 127,7 139,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 55,7 46,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 16,6 29,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (45,8) 16,8
Власний капітал 29,2 91,8
Статутний капітал 75,0 75,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 170,8 123,6
Чистий прибуток (збиток) -62,6 -35,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду) шт.

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1
Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом: Гене-
ральний директор в.Г.медяник
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«Крим-93»

(код ЄДРПОУ: 21485757, місцезнаходження: 04212, м. Київ, вул. Мали-
новського, 5) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 30 квітня 2015 року о 12.00 год. у приміщенні холу за адре-
сою: м. Київ, вул. мішина, 3 оф.308. Реєстрація акціонерів та їх пред-
ставників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення 
зборів. Телефон: (044) 246-21-56.

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

порядоК денний:
1. Про обрання лічильної комісії Голови та Секретаря Загальних зборів 

акціонерів.
2 Звіт Голови Правління Товариства про результати діяльності Товари-

ства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
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 2014р.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-

ведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Мі-
шина, 3 оф.308 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів — 
також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами визначений Головний бухгалтер — Величко 
Ольга Олександрівна. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних збо-
рів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), на 
право участі в загальних зборах, що посвідчує його повноваження, оформ-
лене згідно чинного законодавства.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1710,3 1727,9
Основні засоби 1705,3 1679,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0,0
Запаси 0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 41,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,1 4,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) --1359,5 -1337,4
Власний капітал 1696,5 1718,6
Статутний капітал 3055,0 3055,0
Довгострокові зобов’язання 0 0,0
Поточні зобов’язання 0 0,0
Чистий прибуток (збиток) -22,1 -125,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1222000 1222000
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) 2 2

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом Голова правління п.п. тесленко

приватне аКцІонерне товариСтво 
«тЮлЬпан»

(код за ЄДРПОУ: 23733478, місцезнаходження: м.Київ, пр. Перемоги, 
136) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 30 квітня 2015 року об 11.00 за адресою: м.Київ, пр.перемо-
ги, 136, (кабінет бухгалтерії). Реєстрація акціонерів та їх представників 
проводиться з 10.00 до 10.45. за місцем та в день проведення зборів. Те-
лефон: (044) 409-22-46.

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

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів та 
лічильної комісії.

2. Звіт про результати фінансово — господарської діяльності Товари-
ства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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 2014р.

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

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-
ведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м.Київ, пр. Пере-
моги, 136 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів — також у 
місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами визначений Генеральний директор Міщенко І.І. Пропозиції 
щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фак-
тичного місцезнаходження Товариства.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), 
що посвідчує його повноваження.

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

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 125,1 125,1
Основні засоби 4,6 4,6
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 23,5 23,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,0 1,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -26,6 -26,6
Власний капітал 123,7 123,7
Статутний капітал 150,0 150,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 0,0 0,0
Чистий прибуток (збиток) 0,5 0,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 300000 300000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом Генеральний директор міщенко І.І.

Наглядова рада ПрАТ «УФК» (місцезнаходження: Дніпропетровська 
область, Криворізький район, с. Златоустівка, вул. Підстепна, б. 29 а, код 
за ЄДРПОУ 21884144) повідомляє про проведення річних загальних збо-
рів акціонерів

Дата та час проведення загальних зборів: 29 квітня 2015 року, об 
15:00 год.

Місце проведення загальних зборів: дніпропетровська область, 
Криворізький район, с. Златоустівка, вул. підстепна, б. 29 а, зал за-
сідань. 

Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів:  
29 квітня з 14:30 до 14:50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 23 квітня 2015 р. 

порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та порядок проведення річних загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ «УФК».

2. Звіт Директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду Звіту Директора Товариства.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.

4. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслід-
ками розгляду Звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків Реві-
зора.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2015 році та попере-

днє схвалення значних правочинів, які плануються укладатися Товари-
ством протягом року.

до вІдома аКцІонерІв

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«УКраїнСЬКа фІнанСова КомпанІя»
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основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 11 938.0 11 459.5
Основні засоби 4 494.5 4 509.8
Довгострокові фінансові інвестиції 6 157.0 6 157.0
Запаси 116.1 84.9
Сумарна дебіторська заборгованість 825.7 531.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.9 4.7
Нерозподілений прибуток 449.4 804.9
Власний капітал 4 588.3 4 881.0
Статутний капітал 415.8 415.8
Довгострокові зобов'язання 4214.8 4178.1
Поточні зобов'язання 3134.9 2400.4
Чистий прибуток (збиток) ( 355.0 ) ( 705.2 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) 41 575 41 575
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, до 
дати проведення загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10:00 до 16:00 
за зверненням до Директора за місцезнаходженням Товариства, або за 
зверненням до Голови Наглядової ради за місцезнаходженням:  
м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 1, кімната 209, а також в день прове-
дення загальних зборів – у місці їх проведення.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. 

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів також довіреність, що 
оформлена згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок: (056) 404-95-65
Голова наглядової ради  носов в.м.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БУдІвелЬна фІрма «СтарателЬ»

(код за ЄДРПОУ: 13682121, місцезнаходження: 02068, м.Київ, вул. Анни 
Ахматової, 5) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 29 квітня 2015 року о 12.00 год. у приміщенні бухгалтерії за 
адресою: м.Київ, вул. анни ахматової, 5. Реєстрація акціонерів та їх пред-
ставників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення збо-
рів. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представни-
кам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений 
представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що по-
свідчує його повноваження, оформлене згідно чинного законодавства.

порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-

рів акціонерів.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік, основних напрямків ді-
яльності товариства на 2015р. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

3. Звіт та Висновки Ревізора Товариства про підсумки перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

4. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2014 рік. 

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 
підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 23 квітня 2015 року. Акціонери можуть ознайомиться з матеріа-
лами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 в 
кабінеті Генерального директора за адресою: м.Київ, вул. Анни Ахматової, 
5, а в день проведення Загальних зборів — також в місці їх проведення. 
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визна-
чений Генеральний директор — Твердохліб Володимир Володимирович. 
Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адре-
сою фактичного місцезнаходження Товариства. Телефон: (044) 570-99-98.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 7746.5 7710,6
Основні засоби 1768.5 1828,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0.0 0,0
Запаси 375.7 310,1
Сумарна дебіторська заборгованість 51.2 5170,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 84.5 18,2
Нерозподілений прибуток 5037.2 5034,9
Власний капітал 5060.4 5058,1
Статутний капітал 11.3 11,3
Довгострокові зобов’язання 0.0 0,0
Поточні зобов’язання 2686.1 2652,5
Чистий прибуток (збиток) 2.3 0,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000 3000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0.0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 6
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом Генеральний директор твердохліб в.в.

приватне аКцІонерне товариСтво «СтелСа»
(код за ЄДРПОУ: 21457131, місцезнаходження: м. Київ, вул. Академіка 

Грекова, 3) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 29 квітня 2015 року о 14.30 год. у приміщенні конференц-
залу за адресою: м. Київ, вул. оболонська набережна, 17. Реєстрація 
акціонерів та їх представників проводиться з 14.00 до 14.30 за місцем та в 
день проведення зборів. Телефон: (044)495-21-67.
порядоК денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-
рів акціонерів.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово — господар-
ської діяльності Товариства за 2014р.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2014 року.
4. Звіт та Висновки Ревізора товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, звіту Ревізора.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, річного фінансового зві-

ту та балансу Товариства за 2014р., затвердження розміру річних диві-
дендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з 
дати прийняття такого рішення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 23 квітня 2015 року. Акціонери можуть ознайомиться з 
матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні за домов-
леністю з 11.00 до 16.00 за адресою: м.Київ, вул. Академіка Грекова, 3 
(бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів — також в місці їх 
проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами визначений Голова правління. Пропозиції щодо Порядку денного 
Загальних зборів приймаються в письмовій формі за адресою фактичного 
місцезнаходження Товариства. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх 
уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчу-
ють їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність 
(або інший документ), що посвідчує його повноваження.

основні показники фінансово господарської діяльності 
(тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 4975,7 4379,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4195,9 3785,1
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 49,4 91,2
Сумарна дебіторська заборгованість 611,0 395,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 89,4 99,9
Власний капітал 4447,0 4153,5
Статутний капітал 1056,7 1056,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2503,1 2209,6
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 528,7 225,8
Чистий прибуток (збиток) 463,8 259,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4226916 4226916
Кількість власних акцій, викуплених на протязі 
року (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (чол.) 5 7

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом Голова правління мазепа І.в.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«Червоний маК»

(код ЄДРПОУ: 19116461, місцезнаходження: 02166, м. Київ, пр-т Ліс-
ний, 39) повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 30 квітня 2015 року о 12.00 год. у приміщенні холу за 
адресою: м. Київ, вул.мішина, 3 оф.308. Реєстрація акціонерів та їх 
представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведен-
ня зборів. Телефон: (044) 246-21-56.

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

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

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-
рів акціонерів.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово — господар-
ської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми 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 про-

ведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул.Мі-
шина, 3, оф.308. (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів — 
також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами визначений Головний бухгалтер — Величко 
Ольга Олександрівна. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних збо-
рів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), на 
право участі в загальних зборах, що посвідчує його повноваження, оформ-
лене згідно чинного законодавства.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2933,4 2142,8
Основні засоби 2783,1 1971,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 81,5 105,7
Сумарна дебіторська заборгованість 24,3 22,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 21,4 25,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -7466,3 -7434,2
Власний капітал -2255,5 -2223,4
Статутний капітал 5210,8 5210,8
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) -32,1 -266,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 680000 680000
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) 22 23

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом Голова правління п.п. тесленко

приватне аКцІонерне товариСтво 
«оКнаБ феШІн ІндаСтрІ»

(код за ЄДРПОУ: 21512862, місцезнаходження: м.Київ, пр.Перемо-
ги, 18) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 30 квітня 2015 року об 11.00 за адресою: м.Київ, пр.пере-
моги, буд. 18, (кабінет бухгалтерії). Реєстрація акціонерів та їх 
представників проводиться з 10.00 до 10.45. за місцем та в день про-
ведення зборів. Телефон: (044) 236-42-02.

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

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів та 
лічильної комісії.

2. Звіт про результати фінансово — господарської діяльності Това-
риства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства 
за 2014 рік.

4. 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, пр. 
Перемоги буд. 18, (бухгалтерія), а в день проведення Загальних збо-
рів — також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначений Директор. Пропозиції 
щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фак-
тичного місцезнаходження Товариства. Для реєстрації акціонерам 
(учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати доку-
менти, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також по-
винен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повно-
важення.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 39852,2 40024,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 35117,2 35874,7
Довгострокові фінансові інвестиції 20,3 20,3
Запаси 616,5 360,6
Сумарна дебіторська заборгованість 1436,3 3099
Грошові кошти та їх еквіваленти 113,0 14,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -11176,8 -11155,8
Власний капітал 22542,7 23583,5
Статутний капітал 450,0 450,0
Довгострокові зобов’язання 7490,8 7370,6
Поточні зобов’язання 9818,7 8434,1
Чистий прибуток (збиток) -1019,7 2637,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 42858 42858
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-
відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом: 
директор лисенко в.С.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«БанКІвСЬКа аКцІонерна СтраХова 

КомпанІя»
ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

приватне акціонерне товариство «Банківська акціонерна страхова 
компанія»

Ідентифікаційний номер 21539832
Місцезнаходження: Україна, 03049, м. Київ, вулиця Курська, будинок 10

(надалі — «товариство»).
Цим повідомляємо, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (на-

далі — «Загальні Збори») відбудуться 27 квітня 2015 року за адресою: 
вулиця Курська, будинок 10, м. Київ, Україна.

початок Загальних Зборів о 10 годині. Реєстрація акціонерів (їх 
представників) для участі в Загальних Зборах проводиться з 9 до 10 го-
дини 27 квітня 2015 року.

порядоК денний:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
2. Про затвердження річного звіту Приватного акціонерного товари-

ства «Банківська акціонерна страхова компанія ». 
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, 

передбачених законом.
4. Про заслуховування звіту Голови Правління Товариства та прийнят-

тя рішення за його наслідками.
5. Про Заслуховування звіту Ревіора Товариства та прийняття рішен-

ня за його наслідками.
6. Про обрання Голови правління Приватного акціонерного товариства 

«Банківська акціонерна страхова компанія».
7. Про звернення до Національної комісії, що здійснює державне регу-

лювання у сфері ринків фінансових послуг про анулювання ліцензій на 
провадження товариством страхової діяльності. 

З матеріалами з питань порядку денного річних Загальних Зборів акці-
онери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 03049, м. Київ, вулиця 
Курська, будинок 10. Посадовою особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних Зборах — 21 квітня 2015 року.

Акціонери мають право, не пізніше як за 20 днів до дати проведення 
Загальних Зборів, письмово подати свої пропозиції щодо питань порядку 
денного Загальних Зборів за адресою: Україна, 03049, м. Київ, вулиця 
Курська, будинок 10.

Для реєстрації та участі у Загальних Зборах акціонерам Товариства 
необхідно мати: документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів 
Товариства, крім того, повинні мати довіреність на право участі у Загаль-
них Зборах або інший документ, який посвідчує їх повноваження зареє-
струватися та брати участь у Загальних Зборах, оформлений відповідно 
до вимог чинного українського законодавства.

довідки за телефоном : 495 85 10
Голова правління Товариства
мусійчук С.м.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «Банківська акціонерна страхова компанія» (тис. грн.)

найменування показника період 
Звітний

2014
попере-

дній 2013
Усього активів  27490 26318
Основні засоби  128 130
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість  26147 26109
Грошові кошти та їх еквіваленти 1215 79
Нерозподілений прибуток -152 -1328
Власний капітал 27480 26304
Статутний капітал 26406 26406
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 2 1
Чистий прибуток (збиток) 1178 -4236
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1290 1290
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) 4 4

Голова правління прат прат «Банківська
акціонерна страхова компанія»  мусійчук С.м.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
аГроКомпанІя «СвоБода» 

(місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, 
вул. Жовтнева буд. 52, код ЄДРПОУ: 05529219)

ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» (надалі за текстом — Товариство) 
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товари-
ства 30 квітня 2015 року о 09.30 годині за адресою: одеська область, 
Ізмаїльський район, село Стара некрасівка, виробничий комплекс 
товариства — приміщення міханічного цеху. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 08.00 до 09.20 години 
відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складеному станом на 24:00 годину 24 квітня 2015 року у порядку 
встановленому законодавством про депозитарну систему України 

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства, 

обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за звітний 2014 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Правління. Основні напрямки діяльності товариства та 
перспективи розвитку на 2015 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за звітний 2014 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіт.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за річним звітом та ба-
лансом Товариства за звітний 2014 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний 
2014 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками фінансово-
господарської діяльності Товариства за звітний 2014 рік.

7. Прийняття рішення щодо схвалення вчинення значного правочину, 
який вчинявся Товариством в період до проведення загальних зборів акці-
онерів.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значного 
правочину, який може вчинятися Товариством протягом одного року з дати 
прийняття цього рішення та надання повноважень на його підписання від 
імені Товариства.

9. Прийняття рішення про заміну депозитарної установи, що обслуго-
вує рахунки власників іменних цінних паперів, та затвердження умов до-
говору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його по-
слуг.

Для участі в зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів — додатково довіреність на право участі 
у зборах та голосування у них, оформлених згідно з чинним законодав-
ством.

Не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, кожен 
акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку 
денного шляхом письмового особистого звернення до Голови правління 
за місцезнаходженням Товариства. 

Акціонери мають можливість ознайомитися з інформацією та докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за міс-
цезнаходженням Товариства у робочі дні з 10.00 до 16.00 години у кабіне-
ті «Відділ кадрів». Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — Член правління М.С. Кичук.

довідки за телефоном: (04841) 49-4-68
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»(тис. грн.)
найменування показника період

Звітний
2014

попередній 
2013

Усього активів 21 736 19 019
Основні засоби 9 839 7 483
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7 647 7 927
Сумарна дебіторська заборгованість 395 1 261
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 460 821
Нерозподілений прибуток 6 053 4 196
Власний капітал 21 617 18 717
Статутний капітал 5 909 5 909
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 119 302
Чистий прибуток 3 874 1 777
Середньорічна кількість акцій (штук) 5 909 400 5 909 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 83 96

наглядова рада товариства
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повІдомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «арциЗЬКий 

маСлоЗавод»
(код ЄДРПОУ 00451866, місцезнаходження згідно з реєстраційними 

документами: 68400, Одеська обл., Арцизький р-н, м. Арциз, пров. Завод-
ський буд. 18)

Наглядова рада ПрАТ «Арцизький маслозавод» повідомляє про про-
ведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які призначені на 
30 квітня 2015 року о 10:00 годині за місцезнаходження товариства: 
одеська обл., м. арциз пров. Заводський буд. 18, в адміністративній 
будівлі прат «арцизький маслозавод» в кабінеті голови правління 
(другий поверх), каб. 21.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в 
день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 годин відповідно до 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
деному станом на 24:00 годин 24 квітня 2015 року у порядку встановлено-
му законодавством про депозитарну систему України 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, 
що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво 
про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціоне-
рів  — фізичних та юридичних осіб — додатково мати довіреність та/або 
інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені 
відповідно до чинного законодавства України.

порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних 

зборів акціонерів ПрАТ «Арцизький маслозавод» та затвердження регла-
менту загальних зборів.

2. Розгляд звіту Правління ПрАТ «Арцизький маслозавод» про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності за звітний 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Арцизький масло-
завод». Основні напрямки діяльності ПрАТ «Арцизький маслозавод» та 
перспективи розвитку на 2015 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Арцизький маслозавод» за 
звітний 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Арцизький масло-
завод» за річним звітом та балансом ПрАТ «Арцизький маслозавод» за 
звітний 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-
зійної комісії ПрАТ «Арцизький маслозавод».

5. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Арцизький маслоза-
вод» за 2014 рік.

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку ПрАТ «Арцизький 
маслозавод» за підсумками роботи в 2014 році та виплату дивідендів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, з 
28.03.2015року по 29.04.2015 року в робочі дні з 9 год. 00 хв. по 17 год. 
00  хв. за адресою: Одеська область місто Арциз провулок Заводський,18 
кабінет бухгалтерії члена Правління Коваль Любов Іванівна

тел. 04824531594.
Посадова особа відповідальна за проведення річних загальних зборів 

та порядок ознайомлення акціонерів з документами голова Правління 
Шершньов В.П.

довідки за телефоном: 04824531562; 04824531594; 0487374111.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат «арцизький маслозавод» (тис.грн.):
найменування показника Звітній 

період, 
2014 рік

попередній 
період, 
2013 рік

Усього активів 1623,9 1613,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 345,1 367,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 757,6 726,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,0 0,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (259,1) (269,1)
Власний капітал 1615,9 1605,9
Статутний капітал 1533,6 1533,6
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 8,0 7,1
Чистий прибуток (збиток) 10,0 8,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 876350 876350
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець 2 2
Вартість чистих активів 1615,9 1605,9

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ІЗмаїл — наваСКо»

(місце знаходження: вул. Жовтнева буд. 51, с. Стара Некрасівка, Ізма-
їльський р-н, Одеська обл., код ЄДРПОУ: 24769509)

ПрАТ «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО» (надалі за текстом — Товариство) повідо-
мляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства на 
30 квітня 2015 року о 16.00 годині за адресою: одеська обл., Ізмаїль-
ський р-н, с. Стара некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52, каб. № 3.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 15.20 до 
15.50  годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину 24 квітня 
2015 року у порядку встановленому законодавством про депозитарну 
систему України 

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Обрання голови та 

членів лічильної комісії прийняття рішення про припинення їх повнова-
жень. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарську ді-
яльність товариства за звітний 2014 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Директора. Основні напрямки діяльності Товариства та 
перспективи розвитку на 2015 рік.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізора за річним звітом та балансом 
Товариства за звітний 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревізора.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний 
2014  рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками фінансово-
господарської діяльності Товариства за звітний 2014 рік.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
по яким ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметами пра-
вочинів, перевищую 10 відсотків вартості активів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значного 
правочину, який може вчинятися Товариством протягом одного року з дати 
прийняття цього рішення та надання повноважень на його підписання від 
імені Товариства.

8. Прийняття рішення про заміну депозитарної установи, що обслуго-
вує рахунки власників іменних цінних паперів, та затвердження умов до-
говору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його по-
слуг.

Для участі в зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів — додатково довіреність на право участі 
у зборах та голосування у них, оформлених згідно з чинним законодав-
ством.

Не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, кожен 
акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку 
денного шляхом особистого письмового звернення до Директора за міс-
цезнаходженням Товариства.

Акціонери мають можливість ознайомитися з інформацією з питань по-
рядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10.00 до 
14.00 годин у кабінеті Директора Товариства. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Директор 
С.В. Видобора.

довідки за телефоном : (04841) 494447
Інформація про основні показники фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО», (тис. грн.)
показники період

Звітний
2014

попере-
дній 2013

Усього активів 12709,8 11116,3
Основні засоби 2948,0 2983,2
Довгострокові фінансові інвестиції 3042,4 3042,4
Запаси 4403,2 2500,9
Сумарна дебіторська заборгованість 187,4 230,7
Грошові кошти ти їх еквіваленти 63,2 1129,0
Нерозподілений прибуток 9263,8 7948,7
Власний капітал 11090,2 9404,6
Статутний капітал 20 20
Довгострокові зобов’язання 1244,8 1505,2
Поточні зобов’язання 374,8 201,0
Чистий прибуток 1315,1 (194,3)
Середньорічна кількість акцій (штук) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

0 0

Загальна сума коштів витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 28 30

директор прат «ІЗмаїл-наваСКо»  С.в. видобора
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 Додаток 44 
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 
(пункт 5 глави 4 розділу ІІ) 

рІЧна ІнформацІя 
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Повне найменування емітента — При-
ватне акцiонерне товариство «Страхо-
ва компанiя» НАДІЙНА»; код за 
ЄДРПОУ емітента — 34350924; . Міс-
цезнаходження емітента — 04114, 
м Київ, вул. Вишгородська 45А/6, оф.8; 
Міжміський код та телефон — 
(044)  428-14-19; 428-14-25

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

25.03.2015р.

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

http://www.nadiyna.com.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ КОНСАЛ-
ТИНГ ГРУП» 
Код ЄДРПОУ 35316245 

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент — акці-
онерне товариство).* Зазна-
чається інформація про про-
ведення або не проведення 
загальних чергових та поза-
чергових зборів та у разі їх не 
проведення вказуються при-
чини, також зазначається пе-
релік питань, що розглядали-
ся на загальних зборах, 
особи, що подавали пропози-
ції до переліку питань поряд-
ку денного, у разі проведення 
позачергових зборів зазнача-
ється особа, що ініціювала 
проведення загальних зборів, 
результати розгляду питань 
порядку денного. У разі якщо 
загальні збори не відбулися, 
вказуються причини

Чергові збори акціонерів відбулись 
10.04.2014р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРIВ:
1. Обрання Лiчильної комiсiї та секре-
таря загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства.
2. Затвердження результатiв дiяльностi 
Товариства за 2013 рiк та розподiл 
прибутку Товариства.
3. Затвердження основних напрямкiв 
дiяльностi Товариства на наступний 
перiод.
4. Прийняття рiшення про вчинення 
значних правочинiв.
5. Створення Служби внутрiшнього  
аудиту Товариства.
6. Затвердження Положення про служ-
бу внутрiшнього аудиту та Положення 
про систему внутрiшнього аудиту.
7. Призначення внутрiшнього аудитора.
8. Затвердження Графiка внутрiшнiх 
аудитiв та Рiчного плану роботи 
внутрiшнього аудитора на 2014 рiк.
9. Затвердження Кодексу корпоратив-
ного управлiння.
Вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю 
Зборiв в тому ж складi що й Реєстрацiйна 
комiсiя Зборiв, склад якої затвердже-
ний рiшенням Президента Товариства 
(Рiшення №1 вiд 03.03.2014р.)
Затвердити баланс та рiчний звiт про ро-
боту Товариства у 2013 роцi. Роботу Пре-
зидента визнати незадовiльною. Затвер-
дити основнi напрямки дiяльностi 
Товариства на наступний перiод, а саме: 
впровадження нових страхових продуктiв, 
розширення клiєнтської бази, покращен-
ня якостi страхових послуг та зниження їх 
собiвартостi, загальне пiдвищення 
ефективностi дiяльностi Товариства. Упо-
вноважити Президента Юрiну Л.Г. на 
укладання вiд iменi Товариства протягом 
2014 року значнi правочини з контраген-
тами Товариства. 

Створити Службу внутрiшнього аудиту 
Товариства в особi окремо визначеного 
аудитора. Затвердити Положення про 
службу внутрiшнього аудиту та Поло-
ження про систему внутрiшнього аудиту 
Товариства.Призначити внутрiшнiм ау-
дитором Товариства Юрiна Станiслава 
Iгоровича.Затвердити Графiк внутрiшнiх 
аудитiв та Рiчний план роботи 
внутрiшнього аудитора на 2014 рiк.За-
твердити Кодекс корпоративного 
управлiння Товариства.

6. Інформація про дивіденди.* Інформація про дивіденди заповню-
ється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо 
за результатами звітного та попереднього років рішення щодо випла-
ти дивідендів не приймалось, про це зазначається

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що переду-

вав звітному
за 

прости-
ми 

акціями

за приві-
лейовани-

ми 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн
Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн
Сума виплачених 
дивідендів, грн
Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

__________ 
* Інформація не заповнюється емітентами, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) 
акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкрито-
го) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента (емітентом заповнюється та публікується одна з 

нижченаведених форм)
1. основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 32332 13704
Основні засоби (за залишковою вартістю) 34 31
Довгострокові фінансові інвестиції 16698 12273
Запаси 7 3
Сумарна дебіторська заборгованість 1939 161
Грошові кошти та їх еквіваленти 13640 1222
Власний капітал 16950 12576
Статутний капітал 15000 15000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1763 (-2611)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 6584 2982
Поточні зобов’язання і забезпечення 13950 745
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

- -

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

- -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8000 8000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

-

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

президент прат «СК»надІйна»________ Юріна л.Г. 
26.03.2015р. 

приватне аКцIонерне товариСтво «СтраХова КомпанIя» надІйна»
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повІдомлення про проведення ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв
Шановний акціонере 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «вироБниЧе 
оБ’Єднання «КонтІ»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«КОНТІ» (далі, Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 25112243, місцезнахо-
дження якого Донецька область місто Костянтинівка, 85114, вулиця Інтер-

національна, будинок 460, повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів, для чого, у відповідності до приписів Статуту Товариства 
та діючого законодавства, повідомляє Вам наступну інформацію:

1.
Вид загальних зборів акціонерів річні Загальні збори акціонерів
Форма проведення загальних 
зборів акціонерів

шляхом засідання 

приватне аКцІонерне товариСтво «вироБниЧе оБ’Єднання «КонтІ»

приватне аКцІонерне товариСтво «УХл-маШ» 
(код ЄДРПОУ 14311749, адреса місцезнаходження м. Київ, вул. Казимира 
Малевича, б.66) повідомляє, що у повідомленні про проведення річних за-
гальних зборів, яке опубліковане в «Відомості Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку» №46 від 06.03.2015 р., була допущена технічна 
помилка. В заголовку таблиці «Основні показники фінансово-господарської 
діяльності підприємства» періоди за які надається показники діяльності слід 
читати наступним чином «звітний (2014 р.) / попередній (2013 р.)».



№59, 27 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

49

Дата проведення зборів «29» квітня 2015 року
Час початку проведення зборів 11 година 00 хвилин
Місце проведення зборів Україна, донецька область, 

місто Костянтинівка, 85114, вулиця 
Інтернаціональна, будинок 460, 
2 поверх, кабінет директора 

2.
Дата обліку «13» березня 2015 року 

(на 24 годину 00 хвилин)
Орган (особа), що ініціювала скликання 
загальних зборів акціонерів

на виконання вимог діючого 
законодавства України про 
акціонерні товариства

Орган, що прийняв рішення про скликан-
ня зборів та затвердив порядок денний

наглядова рада 

Дата прийняття рішення про скликання 
зборів

«12» березня 2015 року 

Реквізити документу про прийняття 
рішення про скликання зборів та 
затвердження порядку денного

протокол засідання наглядо-
вої ради № 05/2015 від «12» 
березня 2015 року 

3.
Дата реєстрації акціонерів та/чи їх пред-
ставників

«29» квітня 2015 року

Час початку реєстрації в день реєстрації 10 година 00 хвилин
Час закінчення реєстрації в день реє-
страції

10 година 45 хвилин

Місце проведення реєстрації Україна, донецька область, 
місто Костянтинівка, 85114, ву-
лиця Інтернаціональна, буди-
нок 460

Склад Реєстраційної комісії: Сформований за рішенням На-
глядової ради (протокол 
№  02/2015 від 20.01.2015 р.)

Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах 

«23» квітня 2015 року (на 24 го-
дину 00 хвилин)

Участь у загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так і 
їх представники. Документи для встановлення особи під час реєстрації:
для акціонерів — 
фізичних осіб 

паспорт або інший документ, що може ідентифіку-
вати акціонера

для представни-
ків акціонерів — 
фізичних осіб

- паспорт або інший документ, що може ідентифі-
кувати особу
- довіреність, складена та посвідчена у відповід-
ності до вимог ст. 39 Закону України «про акціо-
нерні товариства»

для акціонерів — 
юридичних осіб 
та їх представни-
ків

- виписка з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб — підприємців, чинна на 
дату проведення зборів
- документи, що посвідчують правомочність пред-
ставника:
паспорт представника або інший документ, що 
може ідентифікувати особу, та документ про пред-
ставництво Наприклад: наказ про вступ на посаду 
виконавчого органу, протокол (або його належним 
чином посвідчена копія або належним чином скла-
дений та посвідчений витяг з протоколу) про об-
рання виконавчого органу, довіреність на пред-
ставництво, відповідний договір

4.
Питання, які відносяться до процедурних (організаційних) питань при про-
веденні загальних зборів акціонерів, та які розглядаються перед питання-
ми порядку денного, наступні:
1. про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акці-
онерів.
2. про затвердження черговості розгляду питань порядку денного. 

5.
Найменування органу (особи), що затвердив перелік питань 
порядку денного, що виносяться на голосування

наглядова 
рада

Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосу-
вання загальними зборами акціонерів):
1. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії:
1.1. розгляд звіту та висновку наглядової ради за підсумками роботи 
за 2014 рік 
1.2. розгляд звіту та висновку ревізора про результати фінансово-
господарської діяльності за 2014 рік
1.3. розгляд звіту виконавчого органу товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2014 рік
1.4. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 
ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії

2. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) товари-
ства за наслідками 2014 року.
3. розподіл прибутку (збитку) товариства.
4. про обрання нового члена наглядової ради. про визначення умов 
роботи нового члена наглядової ради.
5. про переобрання Генерального директора товариства. визначення 
умов роботи Генерального директора, у тому числі укладання контр-
акту.

6. 
на виконання рішення державної комісії з цінних паперів та фондо-

вого ринку від 03 грудня 2013 р. N 2826, зі змінами і доповненнями, 
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)* у звітному та попередньому періоді наступні:

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 3 648 929 3 603 304
Основні засоби 1 128 601 1 262 989
Довгострокові фінансові інвестиції 458 354 4
Запаси 150 906 132 715
Сумарна дебіторська заборгованість 433 921 611 976
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 176 12 400
Нерозподілений прибуток 920 779 866 953
Власний капітал 1 299 591 1 289 884
Статутний капітал 54 052 54 052
Довгострокові зобов’язання 31 284 1 048 730
Поточні зобов’язання 2 295 776 1 225 949
Чистий прибуток (збиток) 711 684 580 345
Середньорічна кількість акцій (шт.) х х
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

х х

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

х х

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4481 5 675

7. 
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціоне-
рів:
Від дати надіслання цього повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів («29» квітня 
2015 року) Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень із запропонованих до роз-
гляду питань порядку денного за визначеним місцем, а в день проведення 
Загальних зборів акціонерів також у місці їх проведення. 
місце (конкретно визначені 
офісні приміщення, кімнати, 
інше місце за певною адресою) 
для ознайомлення акціонерів з 
матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час під-
готовки до Загальних зборів ак-
ціонерів

Україна, Донецька область, місто Костян-
тинівка, 85114, вулиця Інтернаціональна, 
будинок 460, 2 поверх, кабінет директора 
у робочі дні (з понеділка по п’ятницю, крім 
святкових та неробочих днів), в робочий 
час (з 9-00 до 18-00, перерва з 12-00 до 
13-00). Довідки за тел. (050) 426-04-30 

Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з докумен-
тами

Виконавчий орган — Генеральний дирек-
тор та уповноважені ним особи, відпові-
дальні за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами (Директор 
Департаменту правового регулювання та 
захисту інтелектуальної власності Демен-
тьєв Вадим Анатолійович)

8. 
порядок внесення пропозицій до порядку денного:
- Від дати надіслання цього повідомлення про проведення загальних збо-
рів акціонерів в період не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів 
акціонери мають право доповнити порядок денний іншими питаннями, ін-
шими проектами рішень.
- Від дати надіслання цього повідомлення про проведення загальних збо-
рів акціонерів в період не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів 
акціонери мають право надіслати інші пропозиції щодо обрання кандидатів 
для їх обрання під час вирішення питань щодо обрання/переобрання орга-
нів Товариства
- Будь-які пропозиції вносяться в письмовому вигляді із зазначенням пріз-
вища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або кла-
су належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства
- У разі включення запропонованих змін, товариство повідомляє акціонерів 
у той же спосіб, що й дане повідомлення, в строк не пізніше ніж за 10 днів 
до дати проведення зборів, а щодо нових кандидатів до складу органів 
Товариства — не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення зборів.

Генеральний директор ат «во «КонтІ»  родіонов а.в.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«лІтопиС І Ко»

(код ЄДРПОУ: 03086255; місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами: м. Одеса, вул. Бабеля буд. 53-А)

Голова правління ПрАТ «ЛІТОПИС І КО» (надалі — Товариство), 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які 
призначені на 30 квітня 2015 року о 15:00 годині за адресою місце-
знаходження Товариства: м. одеса, вул. Бабеля буд. 53-а, другий 
поверх кабінет № 1 (кабінет голови правління). 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в 
день та за місцем проведення зборів з 14.30 до 14.45 годин відповід-
но до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах, складеному станом на 24:00 годин 24 квітня 2015 року у порядку 
встановленому законодавством про депозитарну систему України. 

Для участі в зборах акціонерів необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів — додатково довіреність на 
право участі у зборах та голосування у них, оформлених згідно з чин-
ним законодавством.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Обрання членів 
лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повнова-
жень.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови прав-
ління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік. Основні напрямки діяльності Товариства та 
перспективи розвитку на 2015 рік.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результата-
ми 2014 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-
зора Товариства.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 

підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значних 

правочинів Товариством, які можуть вчинятися протягом одного року 
з дати прийняття цього рішення та надання повноважень на його під-
писання від імені Товариства.

Не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, 
кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань 
до порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Го-
лови правління за місцезнаходженням Товариства.

Акціонери мають можливість ознайомитися з інформацією з пи-
тань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні 
з 10.00 до 14.00 годин у кабінеті Голови правління Товариства. Поса-
дова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — Голова правління Лєженцев В.І. довідки за тел: 
(048)  714-53-80
основні показники фінансової діяльності прат «лІтопиС І Ко» 

(тис. грн.)
найменування показника період

звітний
2014

попере-
дній
2013

Усього активів 687 494
Основні засоби 683,1 683,1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 74,5 55,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2
Нерозподілений прибуток 9,6 -50,2
Власний капітал 246,7 185,8
Статутний капітал 233,9 233,9
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) 59,8 9,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2339 2339
Кількість власників акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 6

Голова правління прат «лІтопиС І Ко» 
лєженцев віталій Іванович

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Снайпер»

(код ЄДРПОУ 20616944, адреса місцезнаходження: Київська обл., 
м.Біла Церква, вул..Привокзальна, 8-Б) повідомляє про проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 
2015 року, за адресою: Київська обл., м.Біла церква, вул..привокзаль-
на, 8-Б, 3 поверх, к.3. Реєстрація акціонерів відбудеться з 14.00 до 14.30. 
в той же день за місцем проведення зборів. початок зборів о 14.40. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах станом 
на 24 годину 21 квітня 2015 року. 

порядок денний  
(перелік питань для голосування):

1. Обрання голови та секретаря зборів, Обрання членів лічильної комі-
сії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності 
за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-
риства за 2014 рік.

4. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2014рік з ура-
хуванням вимог, передбачених законом. 

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекта-
ми рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися 
за місцезнаходженням Товариства: Київська обл., м.Біла Церква, вул..
Привокзальна, 8-Б, 3 поверх, приймальня, у робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю) та робочий час (з 9:00 до 14:00) та в день проведення зборів за 
місцем проведення зборів (до початку зборів) у відповідальної особи — 
фінансового директора Тишкевич Л.В. Для участі у зборах акціонери по-
винні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціоне-
рів повинні мати також довіреності на право представляти інтереси 
акціонерів.

довідки за тел. (04563) 825-74 прат «Снайпер» (емітент), (044) 500-
1607 /08 тов «нвп «магістр» (депозитарна установа).

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 22361 21450
Основні засоби 4255 4694
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 11781 5857
Сумарна дебіторська заборгованість 2032 2499
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 1508
Нерозподілений прибуток 2517 2245
Власний капітал
Статутний капітал 900 900
Довгострокові зобов’язання 9713 11366
Поточні зобов’язання 9063 6800
Чистий прибуток (збиток) 560 442
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000 3000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

69 68

директор 

наглядова рада

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «БереЗнІвСЬКе 

птаХопІдприЄмСтво» 
(код ЄДРПОУ — 02780479, місцезнаходження — 34663, Рівнен-

ська обл., Березнівський р-н, с. Кургани, вул. Шляхова, 6) повідом-
ляє про доповнення порядку денного загальних зборів акціонерів 
(оголошення про проведення загальних зборів опубліковано 
13.03.2015 року в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 49(2053)), які 
відбудуться 16 квітня 2015 року о 14.00 год. за адресою: рівнен-
ська обл., Березнівський р-н, с. Кургани, вул. Шляхова, 6 (при-
міщення адмінбудинку, кабінет голови правління (каб.№1)), на-
ступними питаннями:

11. Про розподіл дивідендів за 2014 рік.
12. Про розподіл дивідендів за 2007-2013 роки.
Голова наглядової ради  о.а. Гривківський
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повідомлення акціонерам пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «УКраїнСЬКий БанК реКонСтрУКцІї та роЗвитКУ»

Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та 
розвитку», яке знаходиться за адресою: 04080, Україна, м. Київ, 
вул.  Олексія Терьохіна, 4, повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Український банк 
реконструкції та розвитку», які скликаються на 29 квітня 2015 року о 
12:00 за адресою: м. Київ, вул. о. терьохіна, 4, кабінет 001 (далі та-
кож  — Збори), з наступним порядком денним:

1. Встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціо-
нерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

2. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ (публ.) 
«Український банк реконструкції та розвитку».

3. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 
АТ  (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правлін-
ня АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2014 рік.

5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спо-
стережної Ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» 
за 2014 рік.

6. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та ви-
сновків Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та 
розвитку» за 2014 рік.

7. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) 
АТ  (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2014 рік, роз-
гляд звіту (висновків) незалежного аудитора та затвердження заходів за 
результатами його розгляду.

8. Розподіл прибутку та покриття збитків АТ (публ.) «Український банк 
реконструкції та розвитку» за підсумками роботи в 2014 році.

9. Внесення змін до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструк-
ції та розвитку».

10. Внесення змін до Положення про Спостережну раду АТ (публ.) 

«Український банк реконструкції та розвитку».
11. Внесення змін до Положення про Правління АТ (публ.) «Україн-

ський банк реконструкції та розвитку».
12. Припинення повноважень Голови, заступника Голови та членів Спо-

стережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
13. Обрання членів Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк 

реконструкції та розвитку».
14. Обрання Голови та заступника Голови Спостережної ради 

АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради 
АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня цивільно-правових договорів з Головою та членами Спостережної 
ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах — 23 квітня 2015 року (станом на 24 годину 00 хв.).

основні показники фінансово-господарської діяльності банку 
 (тис. грн.) 

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 106 291 128 880
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 824 6 185
Кошти в інших банках 16 732 35 600
Кредити та заборгованість клієнтів 6 377 17 370
Усього зобов’язань 36 225 47 738
Кошти банків 0 0
Кошти клієнтів 208 276
Усього власного капіталу та частка меншості 70 066 81 142
Статутний капітал 118 000 118 000
Чистий прибуток/(збиток) (11 076) 68
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) (46,93) 0,29

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «КрIСталIСт»

2. Код за ЄДРПОУ: 00222373
3. Місцезнаходження: 36023, м.Полтава, вул.Красiна буд.71-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 51-68-65; (0532) 51-68-11
5. Електронна поштова адреса: bcb@diamond.poltava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://diamond.poltava.ua, корпоратив-
на iнформацiя

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення

23 березня 2015 року загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КРIСТАЛIСТ» (про-
токол № 22 вiд 23.03.2015) прийняли рiшення: Скасувати рiшення позачерго-
вих загальних зборiв акцiонерiв 31 жовтня 2014 року про припинення 
Публiчного акцiонерного товариства «КРIСТАЛIСТ» шляхом лiквiдацiї його у 
добровiльному порядку та вiдкликати Лiквiдацiйну комiсiю. В зв’язку з при-
йнятим рiшенням ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: Голови Лiквiдацiйної 
комiсiї Лученка Дмитра Валентиновича, володiє 49% акцій емітента. Члена 
Лiквiдацiйної комiсiї Примака Олександра Васильовича, акцiями емiтента не 
володiє. Члена Лiквiдацiйної комiсiї Спiвака Михайла Андрiйовича, акцiями 
емiтента не володiє. Члена Лiквiдацiйної комiсiї Куцухи Вiри Борисiвни, 
володiє 0,000056% акцiй емiтента. Члена Лiквiдацiйної комiсiї Черкасової 
Людмили Григорiвни, володiє 0,00002% акцiй емiтента. Члена Лiквiдацiйної 
комiсiї Кузьменко Тамари Григорiвни, акцiями емiтента не володiє. Всі ви-
щевказані посадові особи перебували членами Лiквiдацiйної комiсiї з 
31.10.2014 по 23.03.2015. У зв’язку iз скасуванням рiшення про лiквiдацiю 
Товариства та вiдкликанням Лiквiдацiйної комiсiї ОБРАНО: Членом Наглядо-
вої ради Лученка Дмитра Валентиновича, Рiшенням Наглядової ради 
ПАТ  «КРIСТАЛIСТ» вiд 23.03.2015 року, протокол № 1, Лученка Дмитра Ва-
лентиновича обрано головою Наглядової ради. Володiє 49% акцій емітента 
Строк на який обрано — один рiк, до проведення чергових загальних зборiв 
акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: з 01.09.2006 по теперiшнiй час — доцент кафедри адмiнiстративного 
права Нацiонального унiверситету «Юридична академiя України iменi Ярос-
лава Мудрого»; з 27.08.2009 по теперiшнiй час — директор ТОВ «Архiвно-
юридичне бюро» за сумiсництвом. Членом Наглядової ради Сидєльнiкова 
Олександра Дмитровича. Акцiями емiтента не володiє. Строк на який обра-
но  — один рiк, до проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Iншi 
посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 
13.02.2013 по теперiшнiй час директор ТОВ «ХОВОТМ «Харкiвтеплоенерго». 
Членом Наглядової ради Черкасову Людмилу Григорiвну. Володiє акцiями 
емiтента в розмiрi 0,00002% статутного капiталу. Строк на який обрано — 

один рiк, до проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, 
якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник бюро 
корпоративного управлiння ПАТ «КРIСТАЛIСТ». Загальними зборами 
акцiонерiв ПАТ «КРIСТАЛIСТ», якi вiдбулися 23 березня 2015 року, протокол 
№ 22, у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень ПРИПИНЕНI ПОВНО-
ВАЖЕННЯ: Голови Ревiзiйної комiсiї Лученко Марини Михайлiвни, акцiями 
емiтента не володiє, перебувала на цiй посадi три роки п’ять мiсяцiв. Члена 
Ревiзiйної комiсiї Жалiнської Лiдiї Валерiївнi, перебувала на цiй посадi три 
роки п’ять мiсяцiв. Володiє акцiями емiтента у розмiрi 0,0000006% статутного 
капiталу. Члена Ревiзiйної комiсiї Свириденко Надiї Миколаївни, перебувала 
на цiй посадi два роки. Володiє акцiями емiтента у розмiрi 0,003% статутного 
капiталу. У зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень попереднього скла-
ду Ревiзiйної комiсiї, ОБРАНО: Членом Ревiзiйної комiсiї Лученко Марину 
Михайлiвну. Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КРIСТАЛIСТ» вiд 
23.03.2015 року, протокол № 1, Лученко Марину Михайлiвну обрано головою 
Ревiзiйної комiсiї. Акцiями емiтента не володiє. Строк на який обрано — один 
рiк, до проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 02.11.2009 по 
теперiшнiй час — юрисконсульт ТОВ «Архiвно-юридичне бюро». Членом 
Ревiзiйної комiсiї Жалiнську Лiдiю Валерiївну. Володiє акцiями емiтента, що 
становить 0,0000006% статутного капiталу. Строк на який обрано — один рiк 
до проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 10.01.2008 по 
30.01.2015 — економiст вiддiлу управлiнського облiку ПАТ «КРIСТАЛIСТ». 
Членом Ревiзiйної комiсiї Мельник Iрину Олександрiвну. Акцiями емiтента не 
володiє. Строк на який обрано — один рiк до проведення чергових загальних 
зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: з 15.09.2009 по 15.06.2010 — головний бухгалтер 
ТОВ  «Надратранс», з 19.07.2012 по теперiшнiй час головний бухгалтер 
ТОВ  «Архiвно-Юридичне Бюро». Згiдно рiшення Наглядової ради 
ПАТ  «КРIСТАЛIСТ» (Протокол № 1 вiд 23.03.2015 року) призначено (обрано) 
Примака Олександра Васильовича на посаду директора ПАТ «КРIСТАЛIСТ», 
строком на один рiк, з 23.03.2015 по 22.03.2016 року включно. Протягом 
останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: iнженер-
енергетик, головний енергетик, заступник директора з технiчного забезпе-
чення, директор ПАТ «КРIСТАЛIСТ». Акцiями емiтента не володiє. Всі ви-
щевказані посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали.

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

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

директор пат «КрIСталIСт» примак олександр васильович, 
24.03.2015 р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «УКраїнСЬКий БанК реКонСтрУКцІї та роЗвитКУ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №59, 27 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

52

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

(46,93) 0,29

З документами, що стосуються питань порядку денного, до проведен-
ня Зборів акціонери АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розви-
тку» можуть ознайомитись за місцезнаходженням АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкції та розвитку» за адресою: 04080, Україна, 
м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, к. 206, в день проведення Зборів — 
також у місці їх проведення за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, 

к. 001, відповідальна особа: начальник Юридичного управління АТ 
(публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» Рукавичка Валерія 
Юріївна, тел.: 044-454-27-00.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати з собою паспорт, 
представникам акціонерів — паспорт та оформлену згідно чинного за-
конодавства України довіреність. Реєстрація акціонерів та їх представни-
ків для участі у Зборах — з 11 години 00 хв. до 11 години 50 хв.

Спостережна рада ат (публ.) «Український банк реконструкції 
та розвитку»

повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМ-
ПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 38241969) повідомляє, що річні Загальні збори 
акціонерів Товариства відбудуться «30» квітня 2015 р. о 12 год. 00  хв. за 
місцезнаходженням Товариства: пр. Геологів, б. 10, м. Берегово, За-
карпатська область.

порядоК денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річ-

них загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) това-

риства за 2014 рік.
4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства у 2014 році.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2015  рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість май-
на або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків, 
але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності акціонерного товариства. Визначення їх характеру 
та граничної сукупної вартості.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість май-
на, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і 
більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності акціонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної 
сукупної вартості.

9. Про зміну місцезнаходження Товариства.
10. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
Реєстрація учасників річних Зборів буде проводитися з 11 год. 00 хв. 

до 11 год. 45 хв. за місцем проведення річних Зборів. Акціонерам необ-
хідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціо-
нерів − додатково довіреність, оформлену належним чином.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Зборах — 25.04.2015 р.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних 
зборів, за місцезнаходженням товариства: пр. Геологів, б. 10, м. Берего-
во, Закарпатська область, 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 — Гожик Володимир Миколайович. 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 16293,5 13815,8
Основні засоби 159,5 290,2
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 15,6 10,7
Сумарна дебіторська заборгованість 62,3 30,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,8 26,3
Нерозподілений прибуток -3052,2 -1221,6
Власний капітал 10497,8 12328,4
Статутний капітал 13550,0 13550,0
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 5795,7 1487,4
Чистий прибуток (збиток) -1830,6 -1123,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13550 13550
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 6

директор прат «КарпатСЬКа рУдна КомпанІя»

приватне аКцІонерне товариСтво «КарпатСЬКа рУдна КомпанІя» 

повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості 

Повне найменування — Приватне акціонерне товариство «СХІД»; 
організаційно-правова форма — Приватне акціонерне товариство; 
місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Бориспільська, 9; код 
ЄДРПОУ  — 24372676; тел. (044) 566-29-79; факс: (044) 576-56-95; 
ел. поштова адреса: shid@teamo.ua; власна сторінка в мережі інтер-
нет: 24372676.smida.gov.ua;

вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

2. текст повідомлення: 
Припинення повноважень ревізора Юрченка Олександра Борисо-

вича згідно Статуту ПрАТ «СХІД» — строк повноважень ревізора — 
встановлений на період до дати проведення чергових річних загаль-
них зборів акціонерів (перебував на посаді з 18.04.2014 по 27.03.2015); 

27 березня 2015 р. на підставі рішення чергових річних загальних збо-
рів акціонерів (протокол загальних зборів акціонерів від 27.03.2015р. 
№ 1) призначено на посаду ревізора Юрченка Олександра Борисови-
ча, паспорт серія МЕ № 377496, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС 
України в місті Києві 02.04.2004р., володіє 50 шт. простих іменних ак-
цій, що складає 0,0126% від загальної кількості акцій у відсотках; не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; попере-
дні посади будівельник — пусконаладник ПрАТ «СХІД», ревізор 
ПрАТ «СХІД». Посадова особа призначена на період до дати прове-
дення чергових річних загальних зборів акціонерів.

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що вказана в повідомленні та визнає, що несе відповідальність, згідно 
діючого законодавства України.

директор прат «СХІд Юрченко І.о.,  27.03.2015 р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СХІд»

повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва «БУдІвелЬно-

промиСловий монтаЖ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-

ПРОМИСЛОВИЙ МОНТАЖ» (Код за ЄДРПОУ 05441217), що знаходиться 
за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, будинок 7-А, (далі — Това-
риство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 

Товариства, які відбудуться 30 квітня 2015 року об 11 годині 00 хв., за 
адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, будинок 7-а, кім.1.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на 
збори, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реє-
страція буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери пови-
нні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів — 
документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «БУдІвелЬно-промиСловий монтаЖ»
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що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодав-
ства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 24 квітня 2015 р.

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

участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2014 фінансового 
року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії 
(ревізора).

6. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, в тому числі — 
звіту про фінансові результати та балансу.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених законом.

9. Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або про 

попереднє схвалення значних правочинів.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 
01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, будинок 7-А, кім 1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Голова правління Абдулова Алла Анісабулівна. Довідки 
за телефоном: 095-583-74-79.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2014 р. (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 9603 8901
Основні засоби 7588 7670
Довгострокові фінансові інвестиції 1503 733
Запаси 111 119
Сумарна дебіторська заборгованість 387 322
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 57
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 10258 10258
Статутний капітал 
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 190 261
Чистий прибуток (збиток) (845) (1618)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 205160000 205160000
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

повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«новГород-СІверСЬКий Завод БУдІвелЬниХ 
матерІалІв»

Приватне акціонерне товариство «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЗАВОД 
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (код за ЄДРПОУ 00292089, місцезнаходжен-
ня: Україна, 16000, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський район, місто 
Новгород-Сіверський, вул. Козацька, будинок 56), надалі — «Товариство», 
повідомляє про те, що «27» квітня 2015 року о 12:00 за адресою: Україна, 
16000, Чернігівська обл., новгород-Сіверський район, місто новгород-
Сіверський, вул. Козацька, будинок 56, кімн. 1 відбудуться річні загальні 
збори акціонерів Товариства (далі — також «Загальні збори»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
проводиться в день проведення Загальних зборів «27» квітня 2015 року з 
11:00 до 11:55 за адресою: Україна, 16000, Чернігівська обл., Новгород-
Сіверський район, місто Новгород-Сіверський, вул. Козацька, будинок 56, 
кімн. 1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочі дні до 
дати проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 годину 21.04.2015 року.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що 
підтверджує особу (паспорт, або інший визначений чинним законодавством 
документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів — довіреність на 
право участі та голосування у Загальних зборах, посвідчене в передбачено-
му законодавством порядку та документ, що посвідчує особу (паспорт або 
інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу).

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: Україна, 
16000, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський район, місто Новгород-
Сіверський, вул. Козацька, будинок 56, кімн. 1.

Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами Загальних збо-
рів — Генеральний директор Товариства Киреєв Микола Миколайович.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, відбуватиметься також в день проведен-
ня Загальних зборів «27» квітня 2015 року за місцем їх проведення.

додатково вказаним повідомленням інформуємо акціонерів про 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства за 2014 рік (тис. грн.):
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 10631 11594
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10024 10527
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 459 766
Сумарна дебіторська заборгованість 148 240
Грошові кошти та їх еквіваленти - 61
Власний капітал (17996) (11571)

Статутний капітал 7080 7080
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (26938) (20513)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 19791 23165
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) - -
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) - -
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 46 36
перелік питань, що виносяться на голосування річних Загальних 

зборів товариства
(порядок денний Загальних зборів):

1 Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Това-
риства.

2 Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів 
Товариства.

3 Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів То-
вариства.

4 Про затвердження звіту спостережної ради (наглядової ради) Товари-
ства про результати діяльності за 2014 р.

5 Про затвердження звіту Генерального директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р.

6 Про затвердження звіту ревізійної комісії про проведену роботу за 
2014 р. та затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та 
балансу Товариства за 2014 р.

7 Про затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства 
за 2014 р.

8 Щодо прийняття рішення про розподіл прибутку / збитків Товариства 
за 2014 р.

9 Про підтвердження повноважень Генерального директора Товариства.
10 Щодо приведення статуту Товариства у відповідність із вимогами 

чинного законодавства України та надання повноважень Генеральному ди-
ректору на вчинення вказаних дій, а також наділити Генерального директо-
ра або уповноважену ним особу повноваженнями провести державну реє-
страцію змін до статуту.

11. Про обрання членів Спостережної (Наглядової ради), затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
наглядової ради;

12. Щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів Спо-
стережної (Наглядової ради).

13. Про затвердження договорів, Додаткових угод, Угод про внесення 
змін, Договорів про внесення змін укладених Товариством із ПАТ «АЛЬФА-
БАНК».
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Приватне акціонерне товариство «Маяк» (код ЄДРПОУ — 13982298, 
місцезнаходження — 33013, м. Рівне, проспект Миру, 12) повідомляє про 
скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 
2015 року о 12-00 годині.

порядок денний:
1. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності то-

вариства за 2014 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності.
5. Про порядок покриття збитків.
Місце проведення загальних зборів: 33002, м. рівне, вул. Жуковсько-

го, 39, каб. № 1.
Реєстрація учасників зборів: 30 квітня 2015 року з 11-00 год. до 11-45 год. 

за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах — станом на 24 годину «24» квітня 2015 року.
При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника 

зборів.
Ознайомлення з матеріалами зборів — за місцем проведення зборів 

(каб. № 1) щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 12-00 год. та в день 
проведення загальних зборів акціонерів.

Відповідальна особа — Директор Присяжнюк Василь Юхимович.
Пропозиції щодо порядку денного річних (чергових) загальних зборів 

акціонерів приймаються не пізніше 20 днів до дати проведення загальних 

зборів акціонерів. телефон для довідок     : (0362) 23-53-34.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)
найменування показника період

Звітний
2014 р.

попередній
2013 р.

Усього активів 89,6 85,4
Основні засоби 70,6 81,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 7,6 3,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 11,4 0,5
Нерозподілений прибуток -10,4 9,2
Власний капітал 1,5 21,1
Статутний капітал 11,9 11,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 88,1 64,3
Чистий прибуток (збиток) (19,6) (7,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11900 11900
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 2
директор  присяжнюк василь Юхимович.

приватне аКцІонерне товариСтво «маяК» 
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Приватне акціонерне товариство «Житомирбуд» (код за ЄДРПОУ 
01351167, місцезнаходження Товариства — 10001, м. Житомир, 
вул. Київська, буд.79) повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів (надалі за текстом — загальні збори), які призначені 
на 30 квітня 2015  року за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 
буд.79 (2-й поверх, в кабінеті №1 директора товариства). початок 
загальних зборів о 14 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних збо-
рів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 30 квіт-
ня 2015 року, початок реєстрації о 10  год. 00 хв., закінчення реєстрації 
о 13 год. 50 хв.

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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту 
наглядової ради, звіту ревізора Товариства.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результата-

ми роботи в 2014 році.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання вищевказаних договорів.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-
нів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття 
такого рішення. Надання повноважень Директору та Наглядовій раді 
Товариства на укладання вищевказаних правочинів від імені ПрАТ  «Жи-
томирбуд».

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати 

приватне аКцІонерне товариСтво «ЖитомирБУд»
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документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим 
особам акціонерів — додатково довіреність, оформлену згідно з ви-
могами законодавства. Акціонери під час підготовки до загальних збо-
рів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в при-
ймальні Товариства за адресою: м. Житомир, вул. Київська, буд.79 на 
підставі наданого акціонером Товариству відповідного запиту. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
член Наглядової ради Дубровська В.В. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 24 квітня 
2015 року. довідки за тел. (0412) 361312.

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

найменування показника період
2013 рік 2014 рік

Усього активів 664 520
Основні засоби 255 194

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 79 67
Сумарна дебіторська заборгованість 268 227
Грошові кошти та їх еквіваленти 55 23
Нерозподілений прибуток (975) (639)
Власний капітал 207 205
Статутний капітал 194 194
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 457 315
Чистий прибуток (збиток) (472) (59)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 775443 775443
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

22 17
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНИК 13066» 
(місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Червоногвардійська, 34, код 
ЄДРПОУ 05475179) (далі — Товариство) повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2015 р. о 
10:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд. 39, прим. №103.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться з 09:30 до 09:55 у день та за місцем проведення загальних зборів.

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

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

1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора по результатам фінансово-господарської 

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

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звітів.

5. Звіт Ревізійної комісії по результатам діяльності Товариства за 2014 
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) 

за підсумками роботи у 2014 році та порядок виплати дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства і затверджен-

ня його планів на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з чле-
нами Наглядової ради.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії.

13. Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового 

контракту, що укладатимється з ним, встановлення розміру його винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання такого договору з 
Ревізором.

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, за-
свідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань по-
рядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 02094, 
м. Київ, вул. Червоногвардійська, 34, приміщення прохідної, по вівторкам з 
14-00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх 
проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — Генеральний директор Маловічко 
Олексій Вікторович, конт. тел.: (067) 215-21-21.
основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства 

(тис.грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 3392,9 8003,6
Основні засоби - 2,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 142,9 -
Грошові кошти та їх еквіваленти - 1,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (6383,0) (2452,1)
Власний капітал 3392,9 7323,8
Статутний капітал 9775,9 9775,9
Довгострокові зобов’язання - 630,6
Поточні зобов’язання - 49,2
Чистий прибуток (збиток) (3930,9) 1,2

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «автотранСпортниК 13066»
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Середньорічна кількість акцій (шт.) 39103735 39103735
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

Приватне акціонерне товариство «Агрофорт» (код ЄДРПОУ — 
34378735, місцезнаходження: 09200, Київська обл., м. Кагарлик, 
вул. Незалежності, буд. 22) (далі — Товариство) повідомляє про про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуть-
ся 29  квітня 2015 року об 11:00 годинні за адресою: Україна, Київ-
ська  обл., м. Кагарлик, вул. незалежності, 22, в адмінбудинку,  
3-й поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться 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 — 23 квітня 2015 р.

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

1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-
риства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльність 
Товариства за 2014 рік.

4. Звіт Ревізора товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції та звіту 

Ревізора.
6. Затвердження річного звіту за 2014 р.
7. Розподіл прибутку Товариства за результатами фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2014 році.

8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 
2015 рік.

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

бу (паспорт, тощо), та довіреність на право участі в зборах та голосу-
вання, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за 
адресою: Україна, 09200, Київська обл., м. Кагарлик, вул. Незалежнос-
ті, 22, в адмінбудинку, 3-й поверх, конференц-зал з понеділка по 
п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів — та-
кож у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Директор ПрАТ 
«Агрофорт» — Онука Людмила Валентинівна.

довідки за телефоном: (04573) 5-20-57.

У відповідності до Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року на-
водимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2014 рік (тис.грн.)

найменування показника період
Звітний 
2014 р.*

попередній 
2013 р.*

Усього активів 285693 227082
Основні засоби (залишкова варт.) 20246 13052
Довгострокові фінансові інвестиції - -

приватне аКцІонерне товариСтво «аГрофорт»
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Запаси 47892 29179
Сумарна дебіторська заборгованість 170804 137917
Грошові кошти та їх еквіваленти 2974 925
Нерозподілений прибуток (збиток) 220826 160360
Власний капітал 221820 161127
Статутний капітал 767 767
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобо’язання 63873 65955
Чистий прибуток (збиток) 60466 10938

Середньорічна кількість акцій (шт.) 76691697 76691697
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 360 347

* дані наведені без врахування фінансових показників пов’язаних 
осіб

приватне аКцІонерне товариСтво «аГро-
меХанІКа» (код ЄДРПОУ 30504333) повідомляє про скликання річ-
них (чергових) Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 
2015 року о 12 год. за адресою: Україна, рівненська обл., м. рівне, 
вул. Будівельників, 3 (каб. директора).

порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

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

2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2014 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2014 рік.

4. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 
2014 рік.

5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь 

у Загальних зборах акціонерів: 24 квітня 2015 року станом на 24 годину.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводи-

тись в день проведення зборів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцем 
проведення Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно при 
собі мати паспорт, представникам акціонерів необхідно при реєстрації на-
дати довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Зборах, 
оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства Укра-
їни, і документ, що посвідчує особу.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі 

дні з 10.00 год. до 12.00 год. в приміщенні адмінбудинку ПрАТ «Агромехані-
ка» (кабінет директора) та/або в день, у місці проведення загальних зборів. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  — директор ПрАТ «Агромеханіка» Бармак О.Р., тел. (0362) 243223. 
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів приймають-
ся не пізніше 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

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

найменування показника період 
звітний 

2014
попере-

дній 2013
Усього активів 611,0 558,9
Основні засоби 103,4 107,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 324,6 260,3
Сумарна дебіторська заборгованість 167,8 190,5
Грошові кошті та їх еквівалент 15,2 0,4
Нерозподілений прибуток 17,6 87,0
Власний капітал 137,6 207,0
Статутний капітальні 120,0 120,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 473,4 10,7
Чистий прибуток( збиток) (43,8) 2,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1200 1200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 11

директор прат «агромеханіка»  о.р. Бармак

Приватне акціонерне товариство «Зернопродукт МХП» (місцезна-
ходження — 08800, Київська область, Миронівський район, м. Миро-
нівка, вул. Елеваторна, 1, код ЄДРПОУ — 32547211) (далі — Товари-
ство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 29 квітня 2015 року об 11:00 годинні за 
адресою: Україна, Київська область, миронівський район, м. ми-
ронівка, вул. елеваторна, 1, в адмінбудинку, актова зала №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах від-
будеться з 10:30 до 10:50 у день та за місцем проведення загальних 
зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — 23 квітня 2015 р.

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

1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-
риства; затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльність 
товариства за 2014 рік.

4. Звіт Ревізора товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції та звіту 

Ревізора.
6. Затвердження річного звіту за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2015 рік.
9. Про відкликання та обрання Ревізора Товариства.
Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує осо-

бу (паспорт, тощо), та довіреність на право участі в зборах та голосу-
вання, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за 
адресою: Україна, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, 
вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, кабінет №1, з понеділка по 
п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів — 
також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор 
Онука В.В.

довідки за телефоном: (04343) 6-76-13.
основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 

пiдприємства (тис.грн.)
найменування показника перiод

Звiтний 
2014 р.

попередній 
2013 р.

Усього активiв 2 670 070 1 705 859
Основнi засоби 248 406 193 644
Довгостроковi фiнансовi інвестиції 28 665 33 805
Запаси 345 693 398 439 
Сумарна дебiторська заборгованість 1 487 475 861 995
Грошовi кошти та їх еквіваленти 26 743 146
Нерозподiлений прибуток 1 409 352 799 564
Власний капiтал 1 434 673 846 475
Статутний капiтал 17 682 1000
Довгостроковi зобов’язання 3 501 45 695
Поточнi зобов’язання 1 231 896 813 689
Чистий прибуток (збиток) 562 308 11204
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 10 000 000 10 000 000
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених 
протягом перiоду (шт.)

0 0 

Загальна суму коштiв, витрачених на 
викуп власних акцiй протягом перiоду

0 0

Чисельнiсть працiвникiв на кінець перiоду 
(осiб)

3779 3638

директор  в.в. онука

приватне аКцІонерне товариСтво «ЗернопродУКт мХп»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОКОН» (ЄДРПОУ 
14243404) повідомляє: чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
28.04.15р. о 15.00 за місцезнаходженням ПрАТ: м.Чернігів, пр.миру,53 
к. 568. Реєстрація учасників 28.04.15 з 14.30 до 14.55.

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

1. Затвердження складу лічильної комісії зборів, затвердження ре-
гламенту зборів.

2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Правління про результати діяльності за 2014 р. та затвер-

дження основних напрямків діяльності у 2015 р.
4. Звіт Наглядової Ради за 2014 р.
5. Затвердження річного звіту за 2014 р.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014 р.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину 

(правочинів), що будуть відбуватися до наступних загальних зборів.
основні показники фінансово-господарської діяльності за 

звітний період (тис. грн.)
найменування показника 2014 рік 2013

Усього активів 2051 1934

приватне аКцІонерне товариСтво «лоКон»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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Основні засоби 2821 2708
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 5
Нерозподілений прибуток - 9,4
Власний капітал 87,5 87,5
Статутний капітал 77 77
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1630 1513
Чистий прибуток (збиток) 0 14
Середньорічна кількість акцій (штук) 30956 30956
Кількість власних акцій викуплених за період (шт) - -

Загальна сума коштів витрачених на викуп власних 
акцій за період

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 22 33

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах буде складе-
но станом на 22.04.15. До 28.04.15 та в день проведення зборів можна 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного у робочі дні з 10.00 по 15.00 за місцезнаходжен-
ням ПрАТ в каб. 568. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — Голова правління Неділько Н.М., 
тел. (04622)55482. 

Підтверджую достовірність інформації — Голова правління Неділь-
ко Н.М.

ШановнІ аКцІонери!
приватне аКцІонерне товариСтво «вентиляцІйнІ СиСтеми», 

місцезнаходження якого є Україна, 01030, м. Київ,  
вул. михайла Коцюбинського, буд. 1

повІдомляЄ 
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва  
«вентиляцІйнІ СиСтеми», 

які відбудуться 28 квітня 2015 року об 11 годині за адресою: 
Україна, 01030, м. Київ, вул. михайла Коцюбинського, буд. 1,  

кабінет 209, 2 поверх

1. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загаль-
них зборів:

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» (далі по тексту — товариство /
ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ») відбудуться — 28 квітня 2015 року об 
11.00 годині за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбин-
ського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах:

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах акціонерів товариства відбудеться: 

28 квітня 2015 року
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в 

кабінеті 209, 2 поверх.
початок реєстрації о 10.00 годині дня.
закінчення реєстрації о 10.45 годині дня.
Акціонерам для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціоне-

рів товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціоне-
рів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів 
на річних загальних зборах акціонерів товариства, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства України.

3. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах:

22 квітня 2015 року.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-

рах акціонерів товариства, складається станом на 24 годину 22 квітня 
2015 року (у відповідності до ст. 34 Закону України «Про акціонерні това-
риства»). 

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

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товари-
ства.

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів това-
риства.

3. Про затвердження порядку голосування на загальних зборах акціо-
нерів товариства.

4. Про затвердження регламенту розгляду питань порядку денного за-
гальних зборів акціонерів товариства.

5. Про розгляд та затвердження річного звіту та балансу товариства за 
2014 рік.

6. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2014 рік. 

7. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту наглядової ради товариства про результати фінансово-
господарської діяльності товариства за 2014 рік.

8. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 
2014  рік.

9. Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку това-
риства за 2014 рік.

10. Про виплату дивідендів.
11. Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 

рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2015 рік.
12. Про внесення змін до Статуту товариства.
13. Про затвердження змін до Статуту товариства.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вичиня-

тися товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення 
загальними зборами акціонерів товариства.

5. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку ден-
ного, з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до по-
рядку передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства», 
умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними 
для всіх акціонерів, з формою та текстом бюлетеня для голосування. 
Ознайомлення з документами відбувається до 27 квітня 2015 року (включ-
но) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 
13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла 
Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх, ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ 
СИСТЕМИ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів осо-
ба — Корсакова Ніна Вікторівна — начальник відділу кадрів ПрАТ «ВЕН-
ТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ».

28 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами відбува-
ється у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах 
та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів за адресою: 
Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 
209, 2 поверх. 

Телефони (факс) для довідок (044) 401-62-66.
6. основні показники фінансово-господарської діяльності това-

риства (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 698421 408178
Основні засоби 84557 62150
Довгострокові фінансові інвестиції 6044 6044
Запаси 163619 135439
Сумарна дебіторська заборгованість 326686 173189
Грошові кошти та їх еквіваленти 112502 24039
Нерозподілений прибуток 206727 154484
Власний капітал 207422 155179
Статутний капітал 556 556
Довгострокові зобов’язання 165472 109508
Поточні зобов’язання 325527 143491
Чистий прибуток (збиток) 52243 33230
Середньорічна кількість акцій (шт.) 555556 555556
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2210 2021

7.повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:
27 березня 2015 року, № 59, щоденне офіційне друковане видання На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.

директор товариства ____________  в.о. Коломійченко
(підпис) м.п.                           27 березня 2015 р.

приватне аКцІонерне товариСтво «вентиляцІйнІ СиСтеми»
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(код за ЄДРПОУ 34295209)
місцезнаходження: 04136 м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3

повідомляє, що «29» квітня 2015 року відбудуться річні загальні 
збори акціонерів Товариства за адресою:

04136 м. Київ, вул. північно-Сирецька, 1-3 (3 поверх, кімната 
засідань)

Початок зборів о 14.00 . Реєстрація учасників зборів буде проводи-
тись з 13.00 до 13.45 у день скликання зборів за місцем їх проведення.

Право на участь у загальних зборах мають акціонери, внесені до 
переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «23» квітня 2015 
року. 

порядоК денний:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління 

стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної ко-

місії (Ревізора) Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків Реві-
зійної комісії (Ревізора) стосовно фінансової звітності Товариства за 
2014 рік.

7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2014 рік. 
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства 

за 2014 рік.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

товариства (тис.грн.)
найменування показника період

звітний
(2014 р.)

попере-
дній

(2013 р.)
Усього активів 78115 34363
Основні засоби 7667 2557

Довгострокові фінансові інвестиції 70286 31644
Запаси 4 31
Сумарна дебіторська заборгованість 522 530
Грошові кошти та їх еквіваленти 174 203
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(8200) (6806)

Власний капітал 29224 24834
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов’язання 45987 45987
Поточні зобов’язання 1443 1203
Чистий прибуток (збиток) (1393) (43)
Середньорічна кількість акцій, шт. 30000 30000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду, шт.

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, 
осіб

36 35

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішення з питань порядку денного загальних зборів, за міс-
цезнаходженням Товариства: 04136 м. Київ, вул. Північно-
Сирецька, 1-3 у робочі дні з 09 год. до 17 год. у приймальні голови 
правління, особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – голова правління Аушев Андрій Анатолійович.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, пред-
ставникам акціонерів-юридичних осіб, що діють без довіреності, - пас-
порт та документи, що підтверджують повноваження.

Довідки за тел.: (044)5966330 

Голова правління
прат «Українська фінансова мережа» аушев а.а.

повідомлення про проведення загальних зборів

приватне аКцІонерне товариСтво «УКраїнСЬКа фІнанСова мереЖа» 

повІдомлення
про проведення позачергових

Загальних Зборів прат «КпмГ аУдит»
Код ЄдрпоУ (31032100)

27 березня 2015 року
Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «КПМГ АУДИТ» (далі – «Товариство»)
Місцезнаходження товариства:17-й поверх, буд. 32/2, вул. Москов-

ська, 01010, м. Київ, Україна
Відповідно до частини п’ятої статті 47 Закону України «Про акціонер-

ні товариства» Наглядова рада Приватного акціонерного товариства 
«КПМГ АУДИТ», повідомляє Вас про те, що 30 квітня 2015 року відбу-
дуться позачергові Загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) 
Приватного акціонерного товариства «КПМГ АУДИТ» (далі – «Товари-
ство»).

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2015 року.
Місце проведення загальних зборів: 17-й поверх, вул.москов-

ська, 32/2, 01010, м.Київ, кабінет Голови наглядової ради №1.
Реєстрація учасників загальних зборів проводиться 30 квітня 2015 

року з 9.00 до 9.30, за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах, встановлюється станом на 24 годину 00 хвилин 30 квіт-
ня 2015 року.

Початок роботи загальних зборів: 9.30.
Закінчення роботи загальних зборів: 11.00.

перелік питань, що виносяться на голосування  
(порядок денний загальних зборів акціонерів:

І. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів. Прийняття 
рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 

ІІ. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, 
прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків 
Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік.

ІІІ. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

ІV. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням 
вимог, передбачених законом.

V. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Товариством протягом року з дня прийняття рішення.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбудеться 30квітня 2015 року з 9.30 до 10.00 за адресою прове-
дення зборів: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська,01010, м. Київ, 
Україна, кабінет Голови Наглядової Ради № 1. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах встановлюється станом на 24 годину 00 хвилин 30квітня 
2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимога-
ми 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, що ідентифікують особу ак-
ціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - 
також документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у загальних зборах акціонерів Товариства. 

 До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку 
денного за місцезнаходженням Товариства за адресою:17-й поверх, 
буд. 32/2, вул. Московська,01010, м. Київ,Україна, кабінет Голови На-
глядової Ради №1, в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 11-00, а в 
день проведення – також у місці їх проведення. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – (Цимбал Андрій Валентинович). 

Телефон для довідок: (044) 4905507.
Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законом.

Голова наглядової ради ______ Гощанський о.м.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«КпмГ аУдит»
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повІдомлення
про проведення чергових загальних зборів  

акціонерного товариства
До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Новомикола-

ївський молокозавод» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 70100, За-
порізька обл., Новомиколаївський район, смт.Новомиколаївка, вул. Леніна, 
буд.9, код за ЄДРПОУ 05500144.

Наглядова рада Товариства повідомляє, що чергові річні загальні збори 
акціонерів Товариства (надалі –Збори) відбудуться об 11-00 годині 30 квіт-
ня 2015 року за адресою: 70100, Запорізька обл., смт. новомиколаївка, 
вул. леніна, буд.9, адмінкорпус (кабінет директора). 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 24 квітня 2015 року.

порядоК денний ЗБорІв
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання складу та членів лічильної комісії, прийняття рішень з пи-
тань порядку проведення зборів.

2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2014 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Визначення основних 
напрямів діяльності товариства. 

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік, прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за 2014 
рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку та визначення порядку по-

криття збитків.
основні показники фінансово-господарської діяльності, 

(тис. грн.)
найменування показника період

звітний 
2014 р.

попередній 
2013 р.

Всього активів 6374 5962
Основні засоби 1950 1596
Незавершені капітальні інвестиції 45 160

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2082 2433
Сумарна дебіторська заборгованість 1649 1427
Грошові кошти та їх еквіваленти 648 346
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2828 2803
Власний капітал 45 45
Статутний капітал 44 44
Довгострокові зобов’язання 1450 1241
Поточні зобов’язання 1988 1810
Чистий прибуток (збиток) 25 21
Середньорічна кількість акцій (шт.) 174040 174040
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)

94 84

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем 
їх проведення з 10-00 до 10-45 години. Для участі у Зборах акціонерам 
Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - 
паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог чинного законодавства 
України.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Зборів, за адресою: 70100, Запорізька обл., смт.Новомико-
лаївка, вул. Леніна, буд. 9, адмінкорпус (кабінет головного бухгалтера) з 
14-00 до 17-00 у робочі дні тижня, а в день проведення Зборів - також у 
місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, є головний бухгалтер Ганенко Валентина Олек-
сандрівна.

Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Збо-
рів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акці-
онера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції 
до порядку денного приймаються у строк до 10 квітня 2015 р. включно. Тел. 
для довідок (06144) 9-35-81.

наглядова рада товариства

приватне аКцІонерне товариСтво  
«новомиКолаївСЬКий молоКоЗавод»

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

які відбудуться 27 квітня 2015 року о 10 годині 00 хвилин
за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 10,  

1-й поверх, кімната 1-101.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться з  

09 години 15 хвилин до 09 години 45 хвилин у день та за місцем проведен-
ня зборів.

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

1. Про обрання складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 
ПУАТ «ФІДОБАНК». 

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної 
ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік. 

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління  
ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік. 

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комі-
сії ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік.

5. Про розгляд висновків аудиторcької фірми щодо річного звіту  
ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік. 

6. Про затвердження річних результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» 
за 2014 рік та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього ау-
диту.

7. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПУАТ «ФІДОБАНК» за 
2014 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності  
пУат «фІдоБанК» (тис. грн.)*

найменування показника період
Звітний

(01.01.2015)
попередній 
(01.01.2014)

Усього активів 11 229 359 11 425 092
Основні засоби 722 939 939 291
Довгострокові фінансові інвестиції          17 998 17 998
Запаси          327 056 232 593
Сумарна дебіторська заборгованість    9 320 307 9 128 115

Грошові кошти та їх еквіваленти             760 006 1 040 252
Нерозподілений прибуток                     -1 513 530 -1 513 530
Власний капітал                          2 536 701 2 522 060
Статутний капітал                           2 316 189 2 316 189
Довгострокові зобов’язання                  3 060 291 5 072 085
Поточні зобов’язання                        5 608 746 3 830 948
Чистий прибуток (збиток)                    524 26 224
Середньорічна кількість акцій (шт.)         231 618 881 900 231 618 881 900
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій 
протягом періоду              

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

1 737 2 479

*Показники можуть коригуватись згідно з рішенням Загальних зборів 
акціонерів та наслідками затвердження аудиторського висновку.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів, - станом на 24 годину 21 квітня 2015 року.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, здійснюється у Головному офісі ПУАТ «ФІДОБАНК» 
за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, кімната 1-206 з понеділка 
по п’ятницю з 11-00 год. до 13-00 год., а у день проведення Загальних збо-
рів акціонерів - за вказаним вище місцем їх проведення. 

Відповідальна особа з питань ознайомлення з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборах акці-
онерів – Голова Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» – Юхименко Кос-
тянтин Анатолійович, контактна особа – Поліщук Ванда Вікторівна, тел. 
(044) 238-67-67.

 Спостережна рада пУат «фІдоБанК»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«фІдоБанК»



№59, 27 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

75

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«родовІд БанК»

(код ЄДРПОУ 14349442,
місцезнаходження: м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 1-3)

повідомляє, що Наглядовою радою АТ «РОДОВІД БАНК» прийнято рі-
шення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «РОДОВІД 
БАНК» 27 квітня 2015 року та їх проведення о 15 годині 00 хвилин за 
Київським часом за адресою: м. Київ, вул. п. Сагайдачного, 17, к. 613. 

порядок денний:
1.  Встановлення порядку проведення річних Загальних зборів акціоне-

рів АТ «РОДОВІД БАНК».
2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів АТ «РОДОВІД 

БАНК».
3. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «РО-

ДОВІД БАНК».
4.  Звіт Правління АТ «РОДОВІД БАНК» за 2014 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду цього звіту.
5.  Звіт Наглядової ради АТ «РОДОВІД БАНК» за 2014 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6.  Звіт Ревізійної комісії АТ «РОДОВІД БАНК» за 2014 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду цього звіту.
7.  Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АТ «РО-

ДОВІД БАНК» за 2014 рік та заходів за результатами розгляду висновків 
зовнішнього аудитора.

8.  Розподіл прибутку та покриття збитків АТ «РОДОВІД БАНК» за під-
сумками роботи в 2014 році.

9.  Затвердження розміру річних дивідендів.
10. Внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «РО-

ДОВІД БАНК» шляхом викладення його у новій редакції.
11. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Публічного 

акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» шляхом викладення його у но-
вій редакції.

12. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Публіч-
ного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» шляхом викладення його 
у новій редакції.

13. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціо-
нерного товариства «РОДОВІД БАНК» шляхом викладення його у новій 
редакції.

14. Внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного 
товариства «РОДОВІД БАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

15. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Публіч-
ного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК».

16. Обрання Голови та членів Наглядової ради АТ «РОДОВІД БАНК».
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з Головою та членами Наглядової ради АТ «РОДОВІД БАНК», встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової 
ради АТ «РОДОВІД БАНК».

основні показники фінансово - господарської діяльності
ат «родовІд БанК» 

(наведено попередні показники, які можуть бути скориговані при розгляді 
питань порядку денного річними Загальними зборами акціонерів з 

урахуванням висновків зовнішнього аудитора)
(тис.грн)

найменування показника період
01.01.2015 01.01.2014

Усього активів   8 531 382  8 835 631 

Основні засоби (із врахуванням 
амортизації)  

 4 434 669  4 442 376 

Інвестиції капіталу  0  0 
Запаси*  212  223 
Інші активи (в т. ч. сумарна дебіторська 
заборгованість із врахуванням 
сформованого резерву)

 3 451 348  3 475 064 

Готівкова валюта та коррахунки в 
банках

 187 615  252 894 

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

- 9 960 114 - 9 889 815 

Власний капітал  3 331 470  3 618 351 
Статутний капітал  12 359 299  12 359 299 
Довгострокові зобов’язання**  2 982 765  3 095 669 
Поточні зобов’язання***  2 217 147  2 121 610 
Чистий прибуток (збиток) - 266 802 - 70 298 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6 866 277 222 6 866 277 222
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) 

 315  503 

* запаси матеріальних цінностей на складі та у підзвітних осіб
** міжбанківські кредити, строкові кошти клієнтів, кредити міжнародних і 
ін. фінансових установ
*** коррахунки банків, кошти до запитання клієнтів, нараховані витрати, 
кредиторська заборгованість, інші зобов’язання

Реєстрація учасників зборів відбудеться 27.04.2015 з 14-30 до 14-50 за 
місцем їх проведення. Учасникам зборів необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, документ про призначення на посаду (для керівника 
акціонера-юридичної особи), довіреність на право участі у зборах (для упо-
вноваженої особи акціонера). Дата складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у зборах: 21.04.2015 року (на 24 годину).

Ознайомлення з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного: у робочі дні з 10-00 до 13-00 години у період з 
27.03.2015 по 27.04.2015 року за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачно-
го, 17, кім. № 414. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами щодо зборів – Голова Правління Райтбург 
Юрій Григорович, контактна особа – Усатенко Олена Олексіївна, телефон: 
(044) 255-86-56.

Звертаємо Вашу увагу на вимоги частини 10 розділу VІ «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» 
від 06.07.2012 N 5178-VI: «У разі якщо власник цінних паперів протягом 
одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емі-
тентом 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».

В процесі дематеріалізації простих іменних акцій АТ «РОДОВІД БАНК» 
було обрано депозитарну установу Публічне акціонерне товариство акціо-
нерний банк «Укргазбанк», в якому управління депозитарної діяльності 
знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Дніпровська-Набережна, 1, 
приміщення 201 (телефон: (044) 594-11-62, e-mail: zberigach@ukrgasbank.
com). 

Голова правління  Ю.Г. райтбург

(місцезнаходження: м. Київ, вулиця Миколи Грінченка, буд. 18, літ 
«А», код за ЄДРПОУ 35645397) повідомляє про проведення позачер-
гових загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 
30 квітня 2015 року, о 10:00 год.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: м. Київ, 
вулиця Червоноармійська, буд. 114, кімната для переговорів. 

Час початку та закінчення реєстрації учасників позачергових за-
гальних зборів акціонерів: 30 квітня 2015 року з 09:00 до 09:45 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 24 квітня 2015 року. 

порядоК денний:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту поза-

чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних збо-
рів акціонерів Товариства.

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

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних 
зборів, до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10:00 до 
16:00 за зверненням до Директора за місцезнаходженням Товариства, 
а також в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.

директор  доронін Сергій олегович 

Інформація в повідомленні про проведення позачергових загальних зборів

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ХоУмворлд» 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №59, 27 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

76

(надалі – Банк), місцезнаходження: Україна, м. Київ, 01014, вул. Сергія 
Струтинського, 8, повідомляє про проведення річних Загальних зборів ак-
ціонерів Банку, які відбудуться 29 квітня 2015 року о 10:00 год. за адре-
сою: російська федерація, 105066, м. москва, вул. Спартаківська, бу-
динок 5, будівля 1.

Реєстрація акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціо-
нерів, проводиться 29 квітня 2015 року з 9:15 год. до 9:45 год. згідно зі 
зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів (переліком акціоне-
рів, що мають право на участь у Загальних зборах акціонерів) станом на  
25 квітня 2015 року.

порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів ак-

ціонерів Банку.
2. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Банку за 

2014 рік.
3. Затвердження звіту Ревізійної комісії про результати діяльності Банку 

за 2014 рік.
4. Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності Банку 

за 2014 рік.
5. Затвердження звіту зовнішнього аудитора про підтвердження фінан-

сової звітності Банку за 2014 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Банку за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку, одержаного за підсумками фінансово-господарської 

діяльності Банку за 2014 рік.
8. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку.
9. Затвердження нової редакції статуту Банку.
10. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціо-

нерів Банку.
11. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду  

Банку.
12. Затвердження нової редакції Положення про Правління Банку.
13. Припинення повноважень Ревізійної комісії Банку. Втрата чинності 

Положення про Ревізійну комісію Банку. 
14. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.
15. Визначення кількісного складу Наглядової ради Банку.

16. Обрання Голови та членів Наглядової ради Банку.
17. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Наглядової ради. 

18. Прийняття рішення про розміщення акцій.
19. Затвердження основних напрямів діяльності Банку.
З усіма документами стосовно порядку денного можна ознайомитись у 

робочий час за адресою: Україна, м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8, а 
також через запит щодо надання електронних копій документів, який від-
правляється за адресою info@banktrust.com.ua. Довідки за телефоном: 
+38-044-502-45-92.

основні показники  
фінансово-господарської діяльності Банку 

(тис. грн.):
найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів 708 933 545 077
Основні засоби 86 761 76 023
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 35 492 3 129
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 837 27 452
Нерозподілений прибуток 207 525
Власний капітал 82 608 82 401
Статутний капітал 69 000 69 000
Довгострокові зобов'язання 601 626 235 324
Поточні зобов'язання 24 699 227 352
Чистий прибуток (збиток) 207 525
Середньорічна кількість акцій (шт.) 69 000 69 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 366 340

правління публічного акціонерного товариства Банк «траСт»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
БанК «траСт» 

повідомлення
про проведення Загальних зборів

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«КиївСЬКий СтраХовий дІм »

Приватне акціонерне товариство «Київський страховий дім » (надалі 
Товариство), код ЄДРПОУ: 25201716, місцезнаходження якого: 04053,  
м. Київ, вул. Артема, 37-41, повідомляє про проведення Загальних зборів 
акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 27 квітня 2015 року об 
11 годині 00 хвилин за адресою: 04053, м. Київ, вул. артема, 37-41, (в 
актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції - о 10 годині 00 хвилин , закінчення реєстрації - о 10 годині 45 хвилин 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів, буде складений станом на 24.00 год. 22 квітня 2015 року.

перелІК питанЬ, Що виноСитЬСя на ГолоСУвання 
(порядоК  денний ЗаГалЬниХ ЗБорІв):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2014 року.
9. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на  

2015 рік.
10. Дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.
11. Обрання членів ревізійної комісії.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
13. Обрання членів Наглядової ради.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій ре-

дакції. Надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписан-
ня Статуту в новій редакції.

Для  реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати 
при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіре-
ність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у 
приміщенні Товариства за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, що-
денно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 
13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів - та-
кож у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлен-
ня акціонерів із зазначеними документами є Бойко Микола Миколайович.

Довідки за телефоном (044) 251-12-00. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 

(тис. грн)*
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 500 247
Основні засоби 455 189
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 213 527
Сумарна дебіторська заборгованість 27477 24252
Грошові кошти та їх еквіваленти 41122 40899
Нерозподілений прибуток 35425 35263
Власний капітал 55425 55263
Статутний капітал 20000 20000
Довгострокові зобов'язання 31897 27228
Поточні зобов'язання 13869 21962
Чистий прибуток (збиток) 162 9764
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
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)

140 128

Голова правління  С. Єрмак
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місцезнаходження: 02098, м. Київ, Дніпровська набережна, будинок 13
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ  
«УКРГАЗПРОМПОЛІС» 28 квітня 2015 року об 11:00 годині за адресою: 
м. Київ, вул. олеся Гончара, 41, 5 поверх, кімната переговорів.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів ПАТ СК «УК-
РГАЗПРОМПОЛІС» буде здійснюватись 28 квітня 2015 року з 10:00 до 
10:50 за місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих загальних зборах акціонерів – 22 квітня 2015 року (станом на 24 годи-
ну).

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів при собі необхідно 
мати:

- акціонерам - фізичним особам – паспорт або документ, що посвідчує 
особу;

- представникам акціонерів - фізичних осіб – паспорт або документ, що 
посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність;

- представникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт або документ, що 
посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність або засвідче-
ну копію протоколу вищого органу управління акціонера-юридичної особи 
про призначення її представника на керівну посаду.

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

1. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів, 
затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лі-
чильної комісії. 

2. Розгляд звіту Правління про роботу Товариства за 2014 рік та  
прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

5. Затвердження звіту служби внутрішнього аудиту за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту (результатів діяльності) та балансу Това-

риства за 2014 рік. 
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
8. Про схвалення значних правочинів, що укладені/планується укласти 

протягом 2014 - 2015 року.
9. Припинення повноважень членів та голови Наглядової Ради Товари-

ства.

10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Обрання голови Наглядової Ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, для укладання з головою та іншими 

членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства. 

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

14. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та обрання чле-
нів Ревізійної комісії.

15. Затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Реві-
зійної комісії, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з 
членами Ревізійної комісії.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 

(тис. грн.)* 
найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів 80373 59361
Основні засоби 3665 3774
Довгострокові фінансові інвестиції 15425 15425
Запаси 45 78
Сумарна дебіторська заборгованість 11433 432
Грошові кошти та їх еквіваленти 39434 28939
Нерозподілений прибуток 1077 (466)
Власний капітал 52339 51394
Статутний капітал 25000 25000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 26313 5007
Чистий прибуток (збиток) 1543 (929)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 000 1 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- –

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- –

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 21

З питань ознайомлення з документами, пов’язаними із порядком ден-
ним, внесення пропозицій щодо порядку денного, та за додатковою інфор-
мацією, звертатися за телефоном: (044) 235-25-00 (Антюхова Анна) або за 
адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 41, поверх 5.

наглядова рада пат СК «Укргазпромполіс»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
СтраХова КомпанІя «УКрГаЗпромполІС» 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394

приватне аКцІонерне товариСтво 
«телевІЗІйна СлУЖБа 
днІпропетровСЬКа»

(код 20264089; м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 14)

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерного товариства, 
які відбудуться 28 квітня 2015 року о 12.00 за адресою: м. дніпропе-
тровськ, вул. леніна, 14, к. 32.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 28 квітня 2015 року за указа-
ною адресою з 11.00 до 11.45.

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

порядок денний:
1)Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річ-

них Загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА;
2)Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 

році та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
3)Звіт Генерального директора Товариства за результатами діяльності 

у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
4)Про затвердження річного звіту ТОВАРИСТВА за 2014 рік;
5)Про порядок покриття збитків ТОВАРИСТВА за 2014 рік;
6)Про внесення змін до Статуту Товариства.
Акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів 

– паспорт та відповідну довіреність.
Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
товариства (м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 14, кімната № 1) у робочі дні 
з 15.00 до 17.00.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами: Веселов А.В., тел. (096)298-02-41.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства станом на 31.12.2014 року 

(тис.грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 38300 27813
Основні засоби, нематеріальні активи 3637 24776
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 35 10
Сумарна дебіторська заборгованість 34450 2433
Грошові кошти та їх еквіваленти 178 594
Нерозподілений прибуток -10898 -8279
Власний капітал -10068 11293
Статутний капітал 801 801
Довгострокові зобов'язання 33644 16192
Поточні зобов'язання 14724 328
Чистий прибуток (збиток) -21361 -4349
Середньорічна кількість акцій (шт.) 80096 80096
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 129 110

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

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

Генеральний директор ______________________ р.в. пахомов
  М.П.    25 березня 2015 року 
                 (дата)
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місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, будинок 41
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПУ-

БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ» 28 квітня 2015 року о 15:00 годині за адре-
сою: м. Київ, вул. олеся Гончара, 41, 5 поверх, кімната переговорів.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СК 
«УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ» буде здійснюватись 28 квітня 2015 року з 
14:00 до 14:50 за місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих загальних зборах акціонерів – 22 квітня 2015 року (станом на 24 годи-
ну).

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів при собі необхідно 
мати:

- акціонерам - фізичним особам – паспорт або документ, що посвідчує 
особу;

- представникам акціонерів - фізичних осіб – паспорт або документ, що 
посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність;

- представникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт або документ, що 
посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність або засвідче-
ну копію протоколу вищого органу управління акціонера-юридичної особи 
про призначення її представника на керівну посаду.

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

1. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів, 
затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лі-
чильної комісії. 

2. Розгляд звіту Генерального директора про роботу Товариства за 2014 
рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

5. Затвердження звіту служби внутрішнього аудиту за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту (результатів діяльності) та балансу Това-

риства за 2014 рік. 
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
8. Про схвалення значних правочинів, що укладені/планується укласти 

протягом 2014 - 2015 року.
9. Припинення повноважень членів та голови Наглядової Ради Това-

риства.

10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Обрання голови Наглядової Ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, для укладання з головою та іншими 

членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства. 

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

14. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та обрання чле-
нів Ревізійної комісії.

15. Затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Реві-
зійної комісії, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з 
членами Ревізійної комісії.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

 (тис. грн.)* 
найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів 18 809 18 611
Основні засоби 90 6
Довгострокові фінансові інвестиції 1 661 1 707
Запаси - 4
Сумарна дебіторська заборгованість 58 157
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 306 13 109
Нерозподілений прибуток 1 783 1 489
Власний капітал 18 044 17 730
Статутний капітал 15 000 15 000
Довгострокові зобов'язання - –
Поточні зобов'язання 160 186
Чистий прибуток (збиток) 314 384
Середньорічна кількість акцій (шт.) 150 000 150 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- –

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- –

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 8

З питань ознайомлення з документами, пов’язаними із порядком ден-
ним, внесення пропозицій щодо порядку денного, та за додатковою інфор-
мацією, звертатися за телефоном: (044) 235-25-00 (Антюхова Анна) або за 
адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 41, поверх 5.

наглядова рада пат «СК «Укргазпромполіс-Життя»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«СтраХова КомпанІя «УКрГаЗпромполІС-Життя» 

повІдомлення прат «транСпорт», ЄдрпоУ 32609639, 
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

 
повне найменування та місцезнаходження товариства:

приватне аКцІонерне товариСтво 
«транСпорт» 

(далі – Товариство), яке знаходиться за адресою: Україна, 85102, Доне-
цька обл., м. Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, 1, тел. (272) 2-31-96, 
2-32-80.

Дата, час та місце проведення чергових Загальних зборів:
«29» квітня 2015 р., об 10.00 годині, Україна, 85102, донецька обл., 

м. Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, 1.
Дата реєстрації учасників Загальних зборів: «29» 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: «29» квітня 2015 р. о 10.00 го-

дині.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах: «23» квітня 2015 року Для участі у Загальних зборах акці-
онерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а пред-
ставникам акціонерів – також відповідну довіреність, оформлено згідно з 
чинним законодавством України.

порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи За-

гальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Затвердження звіту голови комісії з припинення (перетворення) ди-

ректора за 2014 р., річних звітів за 2014 р. та проекту плану діяльності 
підприємства на 2015 р.

3. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2014 р. 
4. Звіт Наглядової ради за звітний період.
5. Про виплату дивідендів за звітний період.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства прат «транспорт» 2014 рік

найменування показника період
Звітний 
2014 р.

попередній 
2013 р.

Усього активів 7002,0 7290,4
Основні засоби 6029,6 6566,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 66,4 50,9
Сумарна дебіторська заборгованість 419,8 458,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 483,5 211,7
Нерозподілений прибуток -839,0 -578,2
Власний капітал 6936,7 7197,5
Статутний капітал 829,0 829,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 65,3 92,9
Чистий прибуток (збиток) -260,7 -448,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 828689 828689
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 16
Ознайомитись з матеріалами з питань порядку денного чергових За-

гальних 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 поря-
док ознайомлення акціонерів з документами Голова комісії з припинення 
(перетворення) ПрАТ «Транспорт» Скворча І.Є.

Телефон для довідок: (272) 2-31-96, 2-32-80.
Голова комісії з припинення (перетворення)
прат «транспорт»  І.Є. Скворча

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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відомості про придбання однією особою усіх акцій товариства
1. найменування акціонерного товариства – 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«веСт файненС енд Кредит БанК»; 

2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ акціонерного товариства - 34575675;
3. дата придбання однією особою усіх акцій товариства (дата останнього 

придбання пакета акцій) – 24 березня 2015 року;
4. дата внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів 

або дата зарахування акцій товариства на рахунок у цінних паперах цієї осо-
би – 24 березня 2015 року; 

5. найменування юридичної особи, що придбала усі акції акціонерного това-
риства - Акціонерне товариство «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»; 

6. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, що придбала усі акції 
акціонерного товариства - реєстраційний номер в торговому реєстрі Турецької 
Республіки - 394381; 
Голова ради правління  ваККаС алтинБаШ (VAKKAS ALTINBAŞ)
акціонерного товариства  «алтинБаШ ХолдІнГ анонІм ШІрКетІ»

(далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 30541045, місцезнаходження: 

Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 58) повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення Загальних зборів: 29 квітня 2015 року  
о 13:00 год.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 01033, місто Київ, вули-
ця Жилянська, будинок 58, кімната для переговорів.

Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 29 квітня 2015 року 
о 12:00 год.

Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 29 квітня 2015 
року о 12:45 год.

Місце реєстрації учасників Загальних зборів: Україна, 01033, місто Київ, 
вулиця Жилянська, будинок 58, кімната для переговорів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів - 23 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. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товари-
ства.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2014 р.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
5. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за 2014 р.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2014 році.
8. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі 

зміною місцезнаходження Товариства, шляхом викладення Статуту в новій 
редакції.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової 
ради Товариства.

10. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметь-

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

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

13. Про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, 
виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

 Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або 
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів 
за адресою: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 58 з 
понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., 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 під-
тверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова осо-
ба Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Генеральний директор Харківська Тетяна Володимирівна.

основні показники фінансово-господарської діяльності  
прат «СетК «елеКтроСІтІ», 

тис.грн.
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 143012 143011
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 59 63
Грошові кошти та їх еквіваленти - 1
Нерозподілений прибуток 10 9
Власний капітал 143010 143009
Статутний капітал 143000 143000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2 2
Чистий прибуток (збиток) 1 4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 572 000 000 572 000 000
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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Генеральний директор 
прат «СетК «елеКтроСІтІ»  т. в. Харківська

26.03.2015

повІдомлення про проведення рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СХІдна елеКтротеХнІЧна КомпанІя «елеКтроСІтІ» 

приватне аКцІонерне товариСтво  
«ЗІмонт»  

річна інформація емітента за 2014рік
1. Загальні відомості емітента- Приватне Акцiонерне Товариство 

«Зiмонт. Орг-правова форма- Приватне акціонерне товариство. Місцез-
находження   01103,м. Київ,вул. Кiквiдзе буд.1/2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ-  19477319. тел.  044 4303575  ;  свідоцтво держ. реєстрації  А01 
№770487 від   25.09.1995, додатково розкриття інформації  
Zimontpat.prom.ua  

2. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

період звітний попередній(тис.грн)
Усього активів 0 0
Основні засоби (за зал. вартістю) 23,9 23,9
Статутний капітал 41,61  41,61    
Нерозподілений приб-к (непок збиток) (80,1) (80,1)
Поточні зобов’язання  57,6  57,6
Середньорічна к-ть прост.акц (шт.) 41610 41610

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його 
засновників - Зубович М. П.- Голова.Правління; Зубович І.А - Голова на-
глядової ради; Зубович А.М.-Член Правлiння; ревізійна комісія - обовязки 
покладено на загальні збори , протокол з. зборів №1/2012 від 29.04.2012 ; 
Лiчильна комiсiя - Хуторна С. Г. 4. Інформація про цінні папери емітента - 
Випуск 23.09.2010р, номер свідоцтва- 434/10/1/10, –ТУК та області ДКЦПФР, 
код цін.папера – UA4000094833, тип цін.папера – Акції Іменні прості, фор-
ма існування - Бездокументарна, ном. вартістю 10 грн,4161 шт;   5. Інфор-
мація про особу, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України  - ВАТ«Національний депозитарій 
України»,ВАТ «НДУ, Договір №Е-1997 від 09 листопада 2010  6. Інформація 
про загальні збори-Чергові Заг. збори акціонерів  29.04.2014   7. Інформація 
про дивіденди-дивiденди не нараховувались  8. Інформація щодо аудитор-
ського висновку-Фінансово-господарська діяльність ПАТ «ЗІМОНТ» згідно 
рішення Зборів від 29.04.2014 П.2  у 2014 році не проводилась.   9. Інфор-
мація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення- у базі 
даних Комісії НКЦПФР  26.04.2014 році  ;  інтернет  Zimontpat.prom.ua  
23.04.2014 році  10. Підпис -Директор       Зубович I.А.
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повІдомлення прат «СвинецЬ», ЄдрпоУ 30615525, 
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

повне найменування та місцезнаходження товариства:

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СвинецЬ» 

(далі – Товариство), яке знаходиться за адресою: Україна, 85102, Донецька 
обл., м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, 1, тел. (272) 2-12-46, 2-91-03.

Дата, час та місце проведення чергових Загальних зборів:
«28» квітня 2015 р, об 10.00 годині, Україна, 85102, донецька обл.,  

м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, 1.
Дата реєстрації учасників Загальних зборів: «28» 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: «28» квітня 2015 р. о 10.00 годині.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах: «22» квітня 2015 р.
Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-

кумент, що посвідчує їх особу, а представникам акціонерів – також відповід-
ну довіреність, оформлено згідно з чинним законодавством України.

порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи За-

гальних 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 ревізійної комісії 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 збо-
рів акціонерів.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства прат «Свинець» 2014 рік

найменування показника період
Звітний 
2014 р.

попередній 
2013 р.

Усього активів 327286  189942
Основні засоби 80324  91884
Довгострокові фінансові інвестиції 108   108
Запаси 120567   19503
Сумарна дебіторська заборгованість 125648   78018
Грошові кошти та їх еквіваленти 639   429
Нерозподілений прибуток -7782   -7905
Власний капітал 47491   47368
Статутний капітал 37891   37891
Довгострокові зобов’язання 83993   59845
Поточні зобов’язання 195802   82729
Чистий прибуток (збиток) 123   5897
Середньорічна кількість акцій (шт.) 37890500  37890500
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

-  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-  -

Чисельність працівників на кінець періоду 200   208
Ознайомитись з матеріалами з питань порядку денного чергових За-

гальних 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 поря-
док ознайомлення акціонерів з документами генеральний директор  
ПрАТ «Свинець» Кудряшов Р.О.

Телефон для довідок: (272) 2-12-46, 2-91-03.
Генеральний директор
прат «Свинець»  р.о. Кудряшов

повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 29 
квітня 2015 року, початок  о 14 год.00 хв. за адресою: м.Київ, вул.
Сокальська 4.  порядок денний: 1. Для початку Зборів розглянути 
питання про:1.1 реэстрація акціонерів - протокол,1.2  порядок денний, 
1.3 зразок бюлетнів  1.4 обрання секретаря Зборів.1.5 Підтвердити  
повноваження Голови Зборів ,  Президента ПАТ «Зімонт», директора 
ПАТ «Зімонт» , Членів Правління та Голови Правління,Наглядової 
ради,Голови та членів ревізійної комісії,  лічильної комісії. 2.Затвер-
дження  звітів Товариства: правління, наглядової ради  , звіту і висно-
вків ревізійної комісії  за 2014 рік. Визначення основних напрямів ді-

яльності Товариства на 2015рік. 3.Затвердження: річного звіту, 
балансу, звіту про фінансові результати за 2014 рік . 4. Порядок ви-
плати дивідендів за 2014 рік . 5. Приведення діяльності Товариства у 
відповідність  Закону України «Про акціонерні товариства». 6. Затвер-
дження Положень про загальні збори, правління, наглядову раду, реві-
зійну комісію Товариства.    7. Обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) 8.Про внесення змін до Статуту 
шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства. 9. Ознайом-
лення з  довідкою про стан рахунку в цінних паперах. 10.Інші питання.    
Правління.    Директор  ПАТ «Зімонт»___________  Зубович І.А.

пат «ЗІмонт» 

Повне найменування емітента: 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СХІд»

Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
Код ЄДРПОУ емітента: 24372676
Місцезнаходження емітента: 02096, м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Телефон/факс: (044) 566-29-79 / (044) 576-56-95
Електронна поштова адреса: shid@ teamo.ua
Адреса веб-сторінки в мережі інтернет: 24372676.smida.gov.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. текст повідомлення
ПрАТ «СХІД» 27.03.2015р. отримало інформацію від депозитарної 

установи зберігача (вих. № 4 від 27.03.2015р.), у зв’язку з чим стало відо-
мо, що «фізична особа», яка володіла пакетом акцій ПрАТ «СХІД» за-
гальною кількістю 273875 шт. або 69,058% голосуючих акцій, придбала 
пакет акцій та володіє 372876 шт. або 94,1606% голосуючих акцій.

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

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

директор Юрченко І.о., 27.03.2015 р. 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«цЮрУпинСЬКа Швейна фаБриКа «ЮнІСтЬ» 

скликає загальні збори акціонерів 30.04.2015р. о 10.00, за адресою това-
риства: Херсонська обл., м.цюрупинськ, вул.енгельса,19, кабінет дирек-
тора з таким порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт про резуль-
тати діяльності за 2014р. 3.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії. 
4.Затвердження річного звіту, балансу, розподіл прибутків за 2014р. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24.04.15. З ма-

теріалами зборів можна ознайомитись у робочий час, звернувшись у прий-
мальні до Озимай Л.Б. Реєстрація учасників зборів 30.04.2015р. з 09.00 до 
09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – 
паспорт та довіреність. Основні показники фінансово-господарської діяльнос-
ті (тис.грн.) 2014/2013): Усього активів 10812/13666. Основні засоби 5102/5711. 
Запаси 1126/1912. Сумарна дбт заборгованість 4506/5975. Грошові кошти 
74/65. Непокритий збиток -7080/-8380. Власний капітал -6444/-7744. Статут-
ний капітал 11/11. Поточні зобов’язання 17256/21410. Чистий прибуток (зби-
ток) 1300/-802. Кількість акцій 10817/10817. Чисельність працівників 104/136.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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код за ЄДРПОУ 02969679, (надалі за текстом – Товариство), міс-
цезнаходження 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4, пові-
домляє, що 28 квітня 2015 року в актовому залі Товариства за адре-
сою місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4 відбудуться чергові 
загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збори). Поча-
ток загальних зборів об 11 год. 40 хв. Реєстрація учасників загальних 
зборів відбудеться 28 квітня 2015 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. 
за місцем проведення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 22 квіт-
ня 2015 року.

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 генерального директора 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 і збитків Товариства, отриманих за результа-

тами роботи в 2014 році.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-

нів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття 
такого рішення. Визначення органу Товариства, уповноваженого на 
укладення вищевказаних правочинів.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акці-
онерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чин-
ного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати прове дення загальних зборів Товариство надає акціоне-
рам можливість ознайо ми тися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку ден ного, за місцезнаходженням 
Товариства: місцезнаходження 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сін-
ний, буд.4 (в кабінеті головного бухгалтера) у робочі дні, робочий час з 
10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – та-
кож у місці їх проведення за адресою: місто Житомир, пров. 1-й Сін-
ний, буд. 4 (в актовому залі Товариства). Особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер 
Товариства Тарасенко Людмила Вiкторiвна. Телефон для довідок 
(0412) 421070.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

 (тис.грн.) 
 найменування показника 2014 рік 2013 рік

Усього активів 1442 1492
Основні засоби 1308 1326
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 52 51
Сумарна дебіторська заборгованість 77 113
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 2
Нерозділений прибуток (непокритий збиток) 742 742
Власний капітал 846 846
Статутний капітал 104 104
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 596 646
Чистий прибуток (збиток) 0 -3
Середньорічна кількість акцій, шт. 98553 98553
Кількість власних акцій , викуплених протягом 
періоду, шт.

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 16

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«полІСянКа», 

 (код за ЄДРПОУ 00954047, місцезнаходження – м. Житомир, про-
вулок Іподромний 2, буд.3-а) (надалі за текстом – «Товариство») пові-
домляє, що загальні збори акціонерів (надалі за текстом – «загальні 
збори») відбудуться 29 квітня 2015 року за адресою: місто Житомир, 
провулок Іподромний 2, буд.3-а (в приміщенні виробничої лаборато-
рії). Початок загальних зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів 
з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. 29 квітня 2015 року за місцем прове-
дення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 23 квітня 2015 
року.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань 

порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результа-

тами роботи в 2014 році.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів 

Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка  
уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність 
на право участі у загальних зборах. Від дати надіслання повідомлення 
про проведення загальних зборів до дати проведення загальних збо-

рів Товариство надає акціонерам можливість ознайо ми тися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням Товариства: м. Житомир, провулок 
Іподромний 2, буд.3-а (в кабінеті бухгалтерії Товариства), у робочі дні, 
робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загаль-
них зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Житомир, про-
вулок Іподромний 2, буд.3-а (в приміщенні виробничої лабораторії). 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами: головний економіст ПАТ «Житомирський КХП» Н.Й. Оксентюк.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства, 

тис.грн.
найменування показника 2014 рік 2013 рік

Усього активів 5014 4912
Основні засоби 3504 3952
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 187 194
Сумарна дебіторська заборгованість 682 620
Грошові кошти та їх еквіваленти 509 11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1595 -525
Власний капітал 3136 4206
Статутний капітал 1464 1464
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1878 706
Чистий прибуток (збиток) -1070 -533
Середньорічна кількість акцій, шт. 5855136 5855136
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 59 64

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«ЖитомирСЬКий КомБІнат ХлІБопродУКтІв»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«аСтра лЮКС»

Повідомляємо, що 27.04.2015 року о 19-00 в приміщенні Приватного 
акціонерного товариства «АСТРА ЛЮКС» – пр. науки, 33, м. Київ, 03028, 
відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ «Астра Люкс».

порядоК денний:
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

за 2014р. та затвердження балансу.
2. Розподіл річного прибутку підприємства.
3. Звіт ревізора.
4. Визначення основних напрямків діяльності підприємства на 2015р.
5. Про оренду та приватизацію нежитлових приміщень та земельних 

ділянок.
6. Про особливості затвердження та укладення значних правочинів.
7. Про затвердження значних правочинів за звітний 2014р.
8. Про особливості укладення кредитних угод, угод застави, угод на 

забезпечення пропозицій конкурсних торгів.
9. Про переобрання члена Правління.
10. Про придбання транспортних засобів.
Реєстрація акціонерів проводиться 27.04.2015р. з 9-00 до 10-00 за 

адресою: пр. Науки, 33, м. Київ, 03028. Для реєстрації акціонерам потріб-
но мати документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів – до-
ручення та паспорт.

Довідки за телефоном: (044) 497-3000.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства, 

тис.грн.
№ 
п/п

найменування показника За період
звітний 
2014 р.

попередній 
2013 р.

1 Усього активів 52283,0 21335,0
2 Основні засоби 5543,0 5837,0
3 Довгострокові фінансові інвестиції - -
4 Запаси 9076,0 9099,0
5 Сумарна дебіторська заборгованість 26376,0 6275,0
6 Грошові кошти та їх еквіваленти 11267,0 7,0
7 Нерозподілений прибуток 16217,0 16551,0
8 Власний капітал 16857,0 17191,0
9 Статутний капітал 1,0 1,0
10 Довгострокові зобов’язання - -
11 Поточні зобов’язання 35426,0 4144,0
12 Чистий прибуток (збиток) 1047,0 3387,0
13 Середньорічна кількість акцій, шт. 1280 1280
14 К-ть власних акцій, викуплених протягом 

періоду, шт.
- -

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

- -

16 Чисельність працівників на кінець періоду, 
осіб

102 88

пат «ГотелЬ «подІлля»
 повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 29 квіт-

ня 2015 року об 11:00 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький,  
вул. Шевченка, 34.

Реєстрація акціонерів, які мають право на участь у зборах, та реєстра-
ція учасників зборів відбудеться з 9:00 до 10:45 год. за місцем проведення 
чергових Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації учасники зборів по-
винні мати при собі паспорт або документ, що посвідчує особу, представ-
ники акціонерів – доручення на передачу їм права участі та голосування у 
чергових Загальних зборах, оформлену згідно з діючим законодавством.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – на 24 год. 00 хв. 23 квітня 2015 року.

порядоК денний:
1. Про обрання робочих органів зборів та затвердження порядку про-

ведення зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2013 рік.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2014 рік.
4. Затвердження звіту Наглядової ради товариства.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку, або покриття збитків за 2013 рік.
9. Затвердження планового розподілу прибутку, або покриття збитків 

за 2014 рік. Затвердження основних напрямків діяльності на 2015 рік.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про передачу в оренду майна ПАТ «Готель «Поділля».

основні показники фінансово-господарської діяльності товариства, 
тис.грн.

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 3976 4120
Основні засоби 3645 3815
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 170 167
Сумарна дебіторська заборгованість 75 26
Грошові кошти та їх еквіваленти 54 81
Нерозподілений прибуток -1279 -1597
Власний капітал 3115 3433
Статутний капітал 1836 1836
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 861 687
Чистий прибуток (збиток) -318 +279
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7344760 7344760
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 81 93

Телефон для довідок: (0382) 76-26-11.
З повагою, Голова правління пат «Готель «поділля» І.І. Скрипка

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЗевС КерамІКа» 

(надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 84100, Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. Гончарна, 7, повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів товариства, що відбудуться 27 квітня 2015 
року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна 84100, донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Гончарна, 7, 2 поверх, конференц-зал.

Початок реєстрації: 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації: 11 год. 30 хв. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних 
зборах: 21 квітня 2015 року.

порядок денний:
1) Обрання лічильної комісії у новому складі.
2) Заслуховування звіту Генерального директора Товариства та  

прийняття рішення за наслідками його розгляду;
3) Заслуховування звіту Спостережної (наглядової) Ради Товариства та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду;
4) Заслуховування звіту Ревізійної Комісії Товариства та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду;
5) Затвердження річного звіту Товариства;
6) Розподіл прибутку і збитків Товариства.
Акціонери можуть ознайомитись з усіма документами та інформацією, 

пов’язаною з вищезазначеним порядком денним Загальних зборів акціоне-
рів, в офісі Товариства в робочі дні з 8.00 до 17.00 за його адресою: 84100, 
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Гончарна, 7, телефон для довідок: 
+380626664243. Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, 

представникам акціонерів, що діють за довіреністю, необхідно надати на-
лежним чином оформлену та посвідчену довіреність на право участі і голо-
сування на зборах.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 259.373 305.872
Основні засоби 142.415 163.844
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 60.535 64.756
Сумарна дебіторська заборгованість 42.400 46.504
Грошові кошти та їх еквіваленти 2.964 20.664
Нерозподілений прибуток 67.953 127.019
Власний капітал 167.704 236.064
Статутний капітал 53.578 53.578
Довгострокові зобов’язання 0 10
Поточні зобов’язання 83.725 65.915
Чистий прибуток (збиток) -68.360 +20.391
Середньорічна кількість акцій (шт.) 535.775.205 535.775.205
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

176 224

Спостережна рада ат «Зевс Кераміка»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«фУтБолЬний КлУБ  

«ШаХтар»
Інформація в повідомленні  

про проведення загальних зборів
Повне найменування 
та місцезнаходження 
товариства:

Приватне акціонерне товариство «Футболь-
ний клуб «Шахтар» (Донецьк)»
83050, м. Донецьк, вул. Артема, 86А

1. Дата, час та місце 
проведення загальних 
зборів:

29-го квітня 2015 р. о 15-00, м. Київ, 
андріївський узвіз, 7а, кімната № 2

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

29-го квітня 2015 р. з 14 години 45 хвилин 
до 15 години 00 хвилин

3. Дата складення 
переліку акціонерів, які 
мають право на участь 
у загальних зборах:

24 година 23-го квітня 2015 р.

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

1. Про обрання секретаря Загальних зборів 
акціонерів Товариства. Про доручення 
здійснення функцій лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Товари-
ства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства та 
прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.
4. Звіт Ревізора Товариства та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Генерального директора Товариства 
та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду
6. Про затвердження порядку покриття 
збитків Товариства за 2014 рік.

5. Порядок ознайом-
лення акціонерів з 
матеріалами, з якими 
вони можуть ознайо-
митися під час 
підготовки до загаль-
них зборів:

З матеріалами щодо Загальних зборів 
акціонерів акціонери можуть ознайомитися 
з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 18-00 (з 
13-00 до 14-00 перерва), в Юридичній 
службі ФК «Шахтар» (Донецьк) за адресою: 
01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 53, 
(Готель «Опера», кімната № 205). Особою, 
яка є відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, є Гене-
ральний директор.

6. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

 (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 3 507 932 2 947 034
Основні засоби 329 575 352 977
Довгострокові фінансові інвестиції 10 433 10 433
Запаси 10 419 10 393
Сумарна дебіторська заборгованість 124 229 228 354
Грошові кошти та їх еквіваленти 221 755 335 969
Нерозподілений прибуток - 2 687 074 -1 888 119
Власний капітал 3 032 344 2 701 159
Статутний капітал 2 700 000 2 699 994
Довгострокові зобов’язання 435 881 0
Поточні зобов’язання 39 707 245 875
Чистий прибуток (збиток) (1 077 477) (385 495)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 700 000 

000
1 224 000 

000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

579 578

Генеральний директор  С.а. палкін

приватне аКцІонерне товариСтво  
«СтолиЧний Завод  
ШампанСЬКиХ вин»

акціонерам  
ат «Столичний завод шампанських вин»

Цим повідомляю, що Приватне акціонерне товариство «Столич-
ний завод шампанських вин» (далі – Товариство), код ЄДРПОУ 
32383371, місцезнаходження: м. Київ, вул. Сирецка, 27, літ. В, повідо-
мляє, що 29 квітня 2015 року відбудуться загальні збори акціонерів 
товариства, з порядком денним:

порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів 

АТ «Столичний завод шампанських вин»
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності товариства за 2013, 2014 роки та затвердження його.
4. Звіт наглядової ради про результати її діяльності за 2013, 2014 

роки та затвердження його.
5. Звіт та висновки ревізора за наслідками перевірок фінансово-

господарської діяльності товариства за 2013, 2014 роки та затвер-
дження його.

6. Затвердження річної фінансової звітності та розподіл прибутку 
(покриття збитків) товариства, за 2013, 2014 роки.

7. Затвердження значних правочинів Товариства.
8. Ліквідація товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвер-

дження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонера-
ми майна.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлен-
ня про проведення Зборів, складений станом на 25 березня 2015 
року.

Місце проведення зборів – 02121, м. Київ, вул. автопаркова, 7, 
другий поверх, зал засідань. Дата складання переліку акціонерів, 
які мають право участі в загальних зборах – 23 квітня 2015 року. Реє-
страція учасників – 29 квітня 2015 року з 9.00 до 9.50 за місцем про-
ведення загальних зборів. Початок зборів о 10.00.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, що стосу-
ються внесених до порядку денного питань, звернувшись з відповід-
ною заявою до директора Сиволап Лариси Олександрівни за адре-
сою: 02121, м. Київ, вул. Автопаркова, 7, другий поверх, зал засідань 
в робочий час з понеділка по п’ятницю з 14.00 до 16.00.

Рішення щодо пропозицій акціонера приймається Наглядовою ра-
дою товариства згідно з ЗУ «Про акціонерні товариства».

Для участі в зборах необхідно мати для фізичних осіб акціонерів – 
паспорт, для представників юридичних та фізичних осіб – акціонерів 
паспорт та довіреність, оформлену відповідно до діючого законодав-
ства.

Довідки за телефоном: (067) 4836741.

основні показники діяльності товариства: 
найменування показника період

2014 2013
Усього активів 3641,7 3797,5
Основні засоби 1436,5 1559,4
Довгострокові фінансові інвестиції 561,3 561,3
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 86,4 85,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,4 17,4
Нерозподілений прибуток (723,8) (566,0)
Власний капітал 3243,0 3400,8
Статутний капітал 266,9 266,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 398,7 396,7
Чистий прибуток (збиток) (157,8) (68,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1067600 1067600
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

директор  Сиволап л.о.
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ІнформацІя 
в повідомленні про проведення загальних зборів

пат «УКрСервIСБУдматерIали»
1. 27.04.2015 р. о 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 50-в, на  

2 пов. відбудеться проведення загальних зборів.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 

зборах: з 12.00 до 12.45.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: 21.04.2015 р.
4. перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним:
1.Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення спо-

собу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає 
затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії.

2. Затвердження річного звіту та звіту зовнішнього аудитора за 2014 р.
3. Затвердження звіту правління за 2014 р.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 р.
5. Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р.
7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

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

9. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора). 
10. Призначення та відкликання членів виконавчого органу та інших ор-

ганів Товариства.
11. Надання повноважень виконавчому органу Товариства. 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: звертатися за 
місцезнаходженням Товариства.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 162 166
Основні засоби 13 33
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 74 79
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 -
Нерозподілений прибуток 1 1
Власний капітал - -
Статутний капітал 32 32
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 135 133
Чистий прибуток (збиток) (0,5) 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 129422 129422
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

Голова правління Борозенець С.К.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ДУБНОБУД-
МАТЕРІАЛИ» (код ЄДРПОУ – 00130671, місцезнаходження – 35602, 
Рівненська область, м. Дубно, вул. Промислова, 11) повідомляє про 
скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся «30» квітня 2015 року об 11.00 год. за адресою: 35602, рівнен-
ська область, м. дубно, вул. промислова, 11 (клуб заводу).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – станом на 24 годину «24» квітня 2015 року.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження звіту виконавчого органу про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визна-
чення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 
рік.

5. Про затвердження звіту Ревізора за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності То-

вариства за 2014 рік.
7. Порядок покриття збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством протягом 2015 року.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства за 2014 рік 
(тис. грн.)

найменування показника період 
Звітний

(2014 рік)
попередній

(2013 рік)
Усього активів 1501,0 1478,4
Основні засоби 1085,4 1115,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 167,8 75,1
Сумарна дебіторська заборгованість 225,8 218,3

Грошові кошти та їх еквіваленти 0,3 3,9
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(397,6) (246,5)

Власний капітал 1097,4 1248,5
Статутний капітал 1495,0 1495,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 403,6 224,9
Чистий прибуток (збиток) (151,1) 94,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 99665 99665
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

20 19

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загаль-
них зборів – 30 квітня 2015 року з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем 
проведення зборів.

Для участі у зборах необхідно мати при собі: для фізичних осіб - до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представ-
ників фізичних і юридичних осіб - документ, що посвідчує особу (пас-
порт), та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, під час підготовки до за-
гальних зборів у робочі дні (крім п´ятниці, суботи та неділі ) з 10.00 до 
15.00 год. за місцезнаходженням товариства: 35602, Рівненська об-
ласть, м. Дубно, вул. Промислова, 11, кабінет директора (к. №1) та в 
день проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа – 
директор Джус Георгій Іванович. Пропозиції щодо порядку денного за-
гальних зборів акціонерів приймаються не пізніше 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів. Телефон для довідок:  
(03656) 4-63-02.

директор  джус Г.І. 

приватне аКцІонерне товариСтво  
«дУБноБУдматерІали»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394



№59, 27 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

85

повІдомлення 
про проведення рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«Слов’янСЬКий Завод 

«торелаСт»
(надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ 00300363)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 84122, Донецька область, 
м.  Слов’янськ, вул. Під’їздна, буд. 3.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Україна, 84122, 
донецька область, м. Слов’янськ,вул. під’їздна, буд. 3, актовий зал 
який знаходиться на 4 поверху адміністративного побутового корпу-
су товариства.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30.04.2015 р.
Час проведення річних загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.
Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 11 год. 45 хв.
Для реєстрації учасникам річних загальних зборів треба мати: акціоне-

рам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі у 
річних загальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого законо-
давства. 

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, 84122, Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул.  Під’їздна, буд. 3, 4 поверх адміністративного побутового корпусу То-
вариства, кабінет Голови Правління, а в день проведення річних загаль-
них зборів – також у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Угніч Юрій 
Володимирович. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів, складається станом на 24:00 годину 
24.04.2015 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України.

порядоК денний:
1. Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства 
за 2014 рік. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства. 
4. Звіт Ревізійної комісії про виконану роботу протягом 2014 року, за-

твердження висновків Ревізійної комісії з приводу річного звіту та балансу 
Товариства. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2014  рік. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 
Правління та Ревізійної комісії.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. 
Затвердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 
2014  рік.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності пат «тореласт» 

(тис. грн.)

найменування показника

період*

Звітний 
2014 рік

попере-
дній 

2013  рік
Усього активів  35773 43793
Основні засоби (залишкова вартість) 11344 13231
Довгострокові фінансові інвестиції  --- ---
Запаси 7584 11181
Сумарна дебіторська заборгованість  5295 9213
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 17
Нерозподілений прибуток 283 10534
Власний капітал 13644 23895
Статутний капітал 13045 13045
Довгострокові зобов'язання 9197 7680
Поточні зобов'язання 12932 12218
Чистий прибуток (збиток) (10251) 4620
Середньорічна кількість акцій (шт.) 537054 537054
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

109 295

*Дані за 2013 р. та 2014 р. наведені відповідно до МСФЗ. 
наглядова рада пат «тореласт»

Шановний акціонер 

пат «пІвнІЧтранС» !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціоне-

рів Публічного акціонерного товариства «Північтранс», код за 
ЄДРПОУ 05523553, місцезнаходження: 65025, м. Одеса, 21 км Ста-
рокиївської дороги (далі - Товариство), які відбудуться 28 квітня 
2015 року о 10.00 за адресою: 65025, м. одеса, 21 км Старокиїв-
ської дороги, 2 поверх, клас безпеки дорожнього руху 
(кім.  №  92). Реєстрація учасників загальних зборів з 9.00 до 9.50 у 
день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації ак-
ціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який іден-
тифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який 
ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження пред-
ставника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог 
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 фінансо-

во  - господарської діяльності Товариства у 2014 році та його за-
твердження.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балан-
су 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, пе-

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

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — станом на 24 годину 22 квітня 2015 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціоне-
ри Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів за адресою: 65025, м. Одеса, 21 км Старокиївської 
дороги, 3 поверх, приймальна (кім. № 125). Відповідальний за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами —директор Савченко 
Юрій Олександрович. Довідки за телефоном 750-38-38.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
найменування

показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та 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
Численність працівників на кінець 
періоду ( осіб)

202453
108423

-
2986
90861
183
2843
9436
3908
99383
93634

76
15632000

-

-

2050

134623
108019

-
1324
23650
835
2767
9360
3908
69313
55950
750

15632000

-

-

1486
виконавчий орган товариства
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до відома акціонерів

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «фІрмовий маГаЗин 

«БУдматерІали»!
(місцезнаходження: Україна, 04214, м. Київ, 

проспект Оболонський, буд.52)
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Фір-

мовий магазин «Будматеріали» (далі – Товариство) повідомляє акціонерів 
Товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – 
Збори), які відбудуться 30 квітня 2015 року о 12-00 годині за адресою: 
Україна, м. Київ, проспект оболонський, буд.52, (кабінет директора). 
Реєстрація учасників Зборів Товариства буде здійснюватись з 11-00 годи-
ни до 11-50 години, в день та за місцем проведення зборів.

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

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних загальних зборів 

Товариства депозитарній установі ТОВ «Р.О.С.Т. УКРАЇНА» та затвер-
дження її складу.

2. Обрання Голови, секретаря Зборів. Затвердження порядку голосу-
вання на Зборах та регламенту Зборів.

3. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за результатами ді-
яльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновку Ревізійної комісії.

4. Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Директора. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства 
за 2014 рік.

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

6. Затвердження плану фінансово-господарської діяльності Товари-
ства на 2015 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 р.
Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі доку-

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

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку ден-
ного річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по 
них), акціонери можуть ознайомитись безпосередньо за місцезнаходженням 
Товариства: Україна, м. Київ, проспект Оболонський, буд.52 (кабінет директо-
ра) у робочі дні з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів - також 
у місці їх проведення: Україна, м. Київ, проспект Оболонський, буд.52 (кабінет 
директора). Для ознайомлення з документами необхідно пред’явити документ, 
що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із докумен-
тами – Директор 

ПАТ «Фірмовий магазин «Будматеріали» Вакунов Гліб Глібович.
Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій 

формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 
річних загальних зборів, не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення, а 
щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення загальних зборів. 

Довідки за телефоном: (050) 4691290
оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСЬКої дІялЬноСтІ 

пІдприЄмСтва (тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний
(2014р.)

попередній
(2013р.)

Усього активів 4636 3374
Основні засоби 819 874
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 43 -
Сумарна дебіторська заборгованість 3761 2491
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 9
Нерозподілений прибуток 1150 861
Власний капітал 206 206
Статутний капітал 206 206
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 1268 1189
Чистий прибуток (збиток) 943 663
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) 2 2

наглядова рада пат «фІрмовий маГаЗин «БУдматерІали»

до УваГи аКцІонерІв 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «Слов’янСЬКий 

маШиноБУдІвний Завод» 
(84122, Донецька обл., м.Слов’янськ, 

вул. Чубаря,65, код за ЄДРПОУ 01412377)
рІЧнІ ЗаГалЬнІ ЗБориаКцІонерІв вІдБУдУтЬСя

27 квітня 2015 року о 14-00 год за місцем знаходження товариства 
за адресою: 84122, донецька область, м. Слов’янськ, вул. Чуба-
ря,  65.

Час проведення зборів: з 14-00 год. 
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-

них зборах: 
початок о 13-00 год., закінчення реєстрації о 13-45 год.
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

річних загальних зборах: 
Станом на 24-00 годину 23 квітня 2015 року.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи зборів.
4. Про затвердження звіту в.о. голови правління про результати 

фінансово-господарської діяльності ПАТ «СМЗ» за 2014 рік.
5. Про затвердження звіту Наглядової ради.
6. Про затвердження висновку Ревізійної комісії за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. голови правлін-

ня, звіту Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту ПАТ «СМЗ» за 2014 рік.
9. Затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 

2014  рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством 
України.

10. Обрання голови правління.
11. Перевибори Ревізійної комісії.
12. Питання, запропоновані до розгляду акціонерами.
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціо-
нери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 
84122 Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Чубаря, 65, з 27.03.2015 р. 
до дати проведення загальних зборів у робочі дні та робочий час з 7-00 до 
16-00 , в день проведення зборів з 7-00 до 13-45. Посадова особа товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  – начальник юридичного бюро ПАТ «СМЗ» Петрова Н.М., контактний 
телефон (06262) 2-29-23.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, а представникам акціонерів – доручення, оформлене 
згідно з вимогами чинного законодавства, та документ, що посвідчує 
особу.

телефон для довідок: (06262) 2-63-42
основні показники

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

найменування показника період
2013 2014

Усього активів 147 264 97 500
Основні засоби 17 753 11 525
Довгострокові фінансові інвестиції 9 209 9 217
Запаси 22 132 28 168
Сумарна дебіторська заборгованість 89 957 34 229
Грошові кошти та їх еквіваленти 573 6 812
Нерозподілений прибуток 24 934 20 770
Власний капітал 31 753 27 589
Статутний капітал 2 644 2 644
Довгострокові зобов’язання 1 993 1 640
Поточні зобов’язання 113 518 68 271
Чистий прибуток - 7 796 - 4 164
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 577 320 10 577 320
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

569 589

Довідки за телефонами: (06262) 2-78-41, (06262) 2-63-42
наглядова рада пат «СмЗ» 
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«енерГетиЧний Завод «енерГетиК»
повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство "Енергетичний 
завод "Енергетик"

2. Код за ЄДРПОУ 24742491
3. Місцезнаходження 02099, м. Київ, 

вул.  Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс (044)566-12-14 (044)566-63-78
5. Електронна поштова адреса eze@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.ez-energetic.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Припинено дiю повноважень Генерального директора Сацюка Михайла 

Миколайовича у зв'язку з закiнченням термiну їх дiї (фiзична особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних),який володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента в розмiрi 41,4401%, перебував на посадi з 
13.05.2010р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Сацюка Вячеслава 
Михайловича за його бажанням на основi письмового повiдомлення 
вiдповiдно до ч.1 п.1 ст.57 «Про акцiонернi товариства» .Фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента в розмiрi 1,878%, перебував на посадi з 30.04.2013р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Ловейка Миколи Гри-
горовича за його бажанням на основi письмового повiдомлення вiдповiдно 
до ч.1 п.1 ст.57 «Про акцiонернi товариства» .Фiзична особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента в розмiрi 0,009%, перебував на посадi з 30.04.2013р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Харабари Iрини 
Iванiвни за її бажанням на основi письмового повiдомлення вiдповiдно до 
ч.1 п.1 ст.57 «Про акцiонернi товариства» (фiзична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних), яка не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента, перебувала на посадi з 30.04.2013р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до Протоколу №1 загальних зборiв акцiонерiв приватного 

акцiонерного товариства «Енергетичний завод «Енергетик» (далi - Товари-
ство) вiд 23 березня 2015р. загальними зборами акцiонерiв Товариства 
Генеральним директором обрано Сацюка Вячеслава Михайловича 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 1,878% термiном 
на 5 рокiв. Попередня посада: заступник Генерального директора - Голова 
Наглядової ради АТ «Енергетичний завод «Енергетик». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до Протоколу №1 загальних зборiв акцiонерiв приватного 
акцiонерного товариства «Енергетичний завод «Енергетик» (далi - Товари-
ство) вiд 23 березня 2015р. загальними зборами акцiонерiв Товариства на 
посаду члена Наглядової ради обрано Сацюка Михайла Миколайовича та 
вiдповiдно до Протоколу №1 засiдання Наглядової ради вiд 23.03.2015р. 
Головою Наглядової ради обрано Сацюка Михайла Миколайовича (фiзична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 41,4401% термiном на 3 роки. 
Попередня посада: Генеральний директор АТ «Енергетичний завод «Енер-
гетик». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до Протоколу №1 загальних зборiв акцiонерiв приватного 
акцiонерного товариства «Енергетичний завод «Енергетик» (далi - Товари-
ство) вiд 23.03.2015р. загальними зборами акцiонерiв Товариства обрано 
на посаду члена Наглядової ради Захарченка Олександра Миколайовича 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який не 
володiє часткою в статуному капiталi , термiном на 3 роки. Попередня по-
сада: пiдприємницька дiяльнiсть у сферi нерухомостi. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Вiдповiдно до Протоколу №1 загальних зборiв акцiонерiв приватного 
акцiонерного товариства «Енергетичний завод «Енергетик» (далi - Товари-
ство) вiд 23.03.2015р. загальними зборами акцiонерiв Товариства обрано 
на посаду члена Наглядової ради Михайлова Богдана Вiкторовича (фiзична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який не володiє 
часткою в статуному капiталi , термiном на 3 роки. Попередня 
посада:директор ТОВ «Реплiтек». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента розмі-
щена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 24.03.2015р.

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 Сацюк Михайло Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.03.2015
(дата)

пат «КІровоГрадСЬКе рУдоУправлІння» 
повідомляє, що у номері газети ДП ІВЦ «Відомості НКЦПФР» №53 від 
19  березня 2015 року слід читати:

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах складається станом на 24 годину 22 квітня 
2015  року.

Генеральний директор ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» 
Кухта В.В.

приватне аКцІонерне товариСтво «Бетон» 
Код за ЄдрпоУ 30661791(39609, полтавська обл., м. Кременчук, 

вул.  Свіштовська, 9), повідомляє про проведення чергових 
Загальних зборів акціонерів

дата, час та місце проведення: 30 квітня 2015 року о 14-00 за адре-
сою: 39600, полтавська обл., м. Кременчук, вул. Жовтнева, 8/18, офіс 
тов «Кременчукнафтохімбуд-інвест», кабінет директора.Реєстрація 
акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів з:  
13-00 до 13-45 год. на підставі документу, що посвідчує особу. Представни-
кам акціонерів мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, 
оформлену згідно з чинним законодавством України. 

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

порядок денний: 
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кре-

мінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії та затверджен-
ня регламенту Загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Бетон» 

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2014 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПрАТ «Бетон» за 2014 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2014 рік.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
Основні показники фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Бетон» 

за 2014 рік (тис. грн.)

найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів 1131 1263
Основні засоби 2848 2906
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 703 772
Сумарна дебіторська заборгованість 422 467
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 24
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал 749 749
Довгострокові зобов’язання 1292 1292
Поточні зобов’язання 3020 2962
Чистий прибуток (збиток) -1082 -834
Середньорічна кількість акцій (штук) 74877 74877
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 26

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного 
Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39609, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9, ПрАТ «Бетон», кабінет 
Директора.Відповідальна особа – Директор Міхалевич В.В.Телефон для 
довідок: (05366) 4-21-61. З повагою, директор прат «Бетон».
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повідомлення 
про проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство «Ічнянський завод сухого молока та 

масла», надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 00448031, місцезнаходження 
Товариства: 16703, Чернігівська область, м. Ічня, вул. Бунівка, 164, пові-
домляє про те, що Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про 
скликання річних чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
29  квітня 2015 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 16703, м. Ічня, 
Чернігівська область, вул. Бунівка, 164 , актова зала. 

Реєстрація акціонерів відбудеться 29 квітня 2015 року з 13-00 до 
14-00 годин за місцем проведення Загальних зборів. 

Право на участь у Загальних зборах матимуть особи, які включені до 
переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 25 квітня 2015 року. 

порядоК денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. Обрання голови загальних зборів, секретаря загальних збо-
рів, лічильної комісії.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про ре-
зультати діяльності товариства за 2014 рік та визначення основних на-
прямків діяльності товариства у 2015 році.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
та Ревізійної комісії за 2014 рік.

4. Затвердження звіту зовнішнього аудитора.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за ре-

зультатами діяльності товариства у 2014 році.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які будуть учинятися товариством на протязі не більше 1 року, якщо рин-
кова вартість майна, робіт або послуг, а також сума кредитних договорів, 
договорів забезпечення, поруки, що є предметом таких правочинів, пере-
вищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансо-
вої звітності товариства.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери мають можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-

тань порядку денного, за місцезнаходженням товариства в робочі дні з 
09.00 до 16.00 у юрисконсульта в приміщенні бухгалтерії. 

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт, що підтверджує 
його особу та документ, що підтверджує повноваження або доручення, 
оформлене відповідно до діючого законодавства. 

Телефон для довідок: (04633) 2-15-57, 2-19-46.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

найменування показника Звітний 
період 2014

попередній 
період 2013

Усього активів 70 894 64 273
Основні засоби 23 882 21 991
Довгострокові фінансові інвестиції 306 306
Запаси 11 429 5 208
Сумарна дебіторська заборгованість 30 907 35 102
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 370 162
Нерозподілений прибуток -25 394 236
Власний капітал -21 671 3 959
Статутний капітал 3 021 3 021
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 90 636 58 123
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту 
акцію (грн.)

-271,47 -37,77

Скоригований чистий прибуток 
(збиток) на 1 просту акцію (грн.)

-271,47 -37,77

Середньорічна кількість акцій (шт.) 94 411 94 411
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного періоду 
- Загальна номінальна вартість
- У відсотках від статутного капіталу 

0
0

0
0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ІЧнянСЬКий Завод СУХоГо молоКа та маСла»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СтраХова КомпанІя «вУСо»

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться «27» квітня 2015 року о 12 год. 00 хв.

за місцезнаходженням Товариства:
03680, м. Київ, вул. Казимира малевича , буд. 31, третій поверх, 

каб.315
порядоК денний

1. Про обрання робочих органів Загальних зборів – Голови, Секретаря 
та Лічильної комісії;

2. Звіт Правління Товариства за 2014 рік;
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік;
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товари-

ства;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства;
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік;
7. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2014 рік;
8. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова 

вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 
50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності товариства за 2014 рік, які можуть вчиняться товариством про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазна-
ченням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;

9. Попереднє надання згоди на здійснення угод, щодо яких є зацікав-
леність;

10. Про визначення представника Приватного акціонерного товари-
ства «ВСК Іншуранс Груп», як члена Наглядової Ради-акціонера 
ПрАТ  «СК «ВУСО», у Наглядовій раді Товариства. 

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 10 год. 00 хв. до 
12  год. 00 хв. за місцем проведення Зборів. Акціонерам необхідно при 
собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - до-
датково довіреність оформлену належним чином.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Збо-

рів не пізніше як за 20 днів до їх скликання в письмовому вигляді на ім’я 
Голови Правління Товариства.

Ознайомлення з документами, які пов’язані із порядком денним може 
бути здійснено за 5 днів до початку Зборів за місцезнаходженням Товари-
ства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах : 24 година 00 хвилин 21 квітня 2015 року. 

Довідки за телефоном: (044) 500 37 73
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 413895,1 416381,0
Основні засоби 3010,8 2874,1
Довгострокові фінансові інвестиції 58598,6 72482,6
Запаси 461,8 295,8
Сумарна дебіторська заборгованість 21109,3 16540,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 82212,3 99725,8
Нерозподілений прибуток 164005,4 174654,5
Власний капітал 276174,2 292892,3
Статутний капітал 60000,0 60000,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 42123,5 17273,9
Чистий прибуток (збиток) 9350,9 40971,8
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)

349 423

Голова правління
прат «СК «вУСо»  о.в. мітроніна

приватне аКцІонерне товариСтво
«СтраХова КомпанІя «вУСо»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«метлайф» 

повІдомляЄ про проведення ЧерГовиХ (рІЧниХ) ЗаГалЬниХ 
ЗБорІв аКцІонерІв

Цим Повідомленням Правління оголошує проведення чергових (річ-
них) загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗа») ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ», ідентифікаційний номер: 
32109907; юридична адреса (місцезнаходження): Україна, 01032, м. Київ, 
вул. Комінтерну (С.Петлюри), 14 (надалі – «товариство»).

1. Дата проведення ЗЗА: 27 квітня 2015 року.
2. Час проведення ЗЗА: 11:00 за київським часом.
3. Місце проведення ЗЗА: Україна, м. Київ, вул. Комінтерну (С.пет-

люри), буд. 14, кабінет № 55.
4. Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починатиметься 27 квітня 

2015 року о 10:00 за київським часом та закінчуватиметься о 10:30 за ки-
ївським часом.

5. Перелік акціонерів, які матимуть право на участь у ЗЗА буде складе-
ний станом на 24 годину 21 квітня 2015 року (тобто на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення ЗЗА).

6. Правлінням Товариства затверджено такий порядок денний ЗЗа 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1) Затвердження висновків Ревізійної Комісії.
2) Затвердження річного звіту Товариства
3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого орга-

ну та звіту Ревізійної Комісії.
4) Розподіл прибутку і збитків Товариства.
5) Затвердження результатів роботи відділу внутрішнього аудиту за 

2014 рік. 
6) Затвердження плану роботи відділу внутрішнього аудиту на 

2015  рік. 
7) Обрання Ревізійної Комісії Товариства.
8) Припинення (відкликання) повноважень члена Правління Товари-

ства п. Майкла Хатзідімітріоу та Олександра Зарецького.
9) Обрання членів Правління Товариства.
10) Про надання повноважень.
7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА:
Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, 

будуть надіслані акціонерам Товариства електронною поштою /факсом 
згідно чинного законодавства та Статуту Товариства за їх запитом. Також 
під час підготовки до ЗЗА Товариства усі акціонери Товариства можуть 
ознайомитися з матеріалами у робочі дні з понеділка по п’ятницю у робо-
чий час з 09:00 до 18:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою 
Україна, 01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 14

8. Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвід-
чує особу, та для представників акціонерів – довіреність на право участі у 
зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

9. За додатковою інформацією звертатися до Крошки Дар’ї:
тел.: +38 044 498 40 13
факс: +38 044 494 13 45
пошта: daria.kroshka@metlife.ua

Наглядова рада пУБлІЧноГо аКцІонерноГо това-
риСтва «ХерСонСЬКий доКоБУдІвний Завод 
«паллада», ідентифікаційний код - 34457880, яке знаходиться за 
адресою: 73000, місто Херсон, вул. Червонофлотська, 126, повідомляє 
про проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата та час проведення Зборів: 28 квітня 2015 року о 14 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: 73019, Україна, м. Херсон, вул. Карантин-

ний острів, 1, актова зала ХдЗ «палада» Час початку реєстрації учасни-
ків Зборів: 28 квітня 2015 року о 12 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 28 квітня 2015 року 
о  13  год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 28 квітня 2015 року о 14 год. 00 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: 73019, Україна, м. Херсон, вул. Ка-

рантинний острів, 1, актова зала ХДЗ «Палада». Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 20 квітня 2015 року.

перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства 

за 2014 рік. 
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі документ, 

що посвідчує особу акціонера чи його представника, довіреність на 
право участі у Зборах. Ознайомлення акціонерів з матеріалами по під-
готовці до Зборів, відбувається за адресою: 73019, Україна, м. Херсон, 
вул. Карантинний острів, 1 у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - 
Генеральний директор Албот Юрій Георгійович, телефони для дові-
док  : (552) -41-23-37.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис, грн.)
найменування показника період

Звітний 
2014 рік

попередній 
2013 рік

Усього активів 640 625
Основні засоби 2,5 11
Сумарна дебіторська заборгованість 6,6 9
Грошові кошти та їх еквіваленти 600 600
Нерозподілений прибуток 176 164
Власний капітал 629 617
Статутний капітал 453 453
Поточні зобов'язання 2 7
Чистий прибуток (збиток) 12 (58)
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 3

наглядова рада пат «Херсонського докобудівного заводу «пал-
лада»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНIЯ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 05396638
3. Місцезнаходження 73000, м.Херсон, Пестеля,5
4. Міжміський код, телефон та 
факс

/0552/ 48-02-10, 22-61-73

5. Електронна поштова
 адреса

finans@co.ksoe.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.ksoe.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
На пiдставi поданої заяви 25.03.2015 року, виконуюча обов`язки голов-

ного бухгалтера Скороход Людмила Олександрiвна буде звільнена з поса-

ди 31.03.2015 року. Скороход Людмила Олександрiвна не має у власностi 
акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа не має. Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi 
з 04.06.2014 року.

На пiдставi рішення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»  
(Протокол № 103 від 25.03.2015р.), виконання обов’язків головного бухгалте-
ра Товариства покладено на заступника головного бухгалтера 
ПАТ  «ЕК  «Херсон обленерго» Зубенко Ольгу Петрівну терміном 6 місяців.

Зубенко Ольга Петрівна не має у власності акцій Товариства. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Протягом останніх п’яти років займала посади: головного бухгалтера, 
заступника головного бухгалтера.

Фізичні особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.
III. підпис

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

 2. Голова правлiння Сафронов Iгор Миколайович
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 26.03.2015

(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
“енерГопоСтаЧалЬна КомпанIя “ХерСоноБленерГо”
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ПрАТ «АГРОПРОФІТ» (надалі-Товариство, код ЄДРПОУ 24267630, 
адреса місцезнаходження 17072, Чернігівська обл., Козелецький район, 
село Савин, вулиця Механізаторів, будинок 19) повідомляє про скликання 
річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2015 року о 
11.00 год. за адресою: Чернігівська обл., Козелецький район, село Са-
вин, вулиця механізаторів, будинок 19.

порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.
4. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Звіт та висновки ревізора Товариства за підсумками 2014 року.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік та 

за попередні роки.

8. Про бізнес-план Товариства на 2015 рік.
Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на 

участь у загальних зборах: 24.04.2015 р. Порядок ознайомлення акціо-
нерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного збо-
рів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день 
проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 
27.03.2015 р. по 29.04.2015 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за 
адресою Чернігівська обл., Козелецький район, село Савин, вулиця Ме-
ханізаторів, будинок 19 звернувшись із заявою складеною у довільній 
формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми  – Щукін І.І.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акці-
онера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах 
для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до 
чинного законодавства. Телефон для довідок: (067) 209 01 19.

повІдомлення про СКлиКання рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв

прат «аГропрофІт»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«лЮКС»

(надалі – товариство або ат «люкс»)
(місцезнаходження: вулиця Постишева, 107, місто Донецьк, 83001,

ідентифікаційний номер 32880322)
повідомляє про проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів 

(далі – Збори), які відбудуться
30 квітня 2015 року о 14.00 за адресою:

01025, м. Київ, вулиця десятинна, 3 а, кімн. 211
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 13.00 до 13.45, 

за місцем проведення Зборів. 
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбува-

тиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня про-
ведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 24.04.2015  року.

Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати при собі паспорт, пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосу-
вання на Зборах, оформлену згідно із чинним законодавством. 

Під час підготовки до Зборів, Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріала-
ми Зборів до 30 квітня 2015 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з 
8.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за 
адресою: 01025, м. Київ, вулиця Десятинна, 3 А, кімн. 211, АТ «Люкс». 
Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами Зборів – головний 
бухгалтер АТ «Люкс» Лозинська Людмила Володимирівна. Телефон для 
довідок (044) 501 77 75.

30 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення Зборів.

порядок денний
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 

Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господар-

ської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду.

3. Звіт і висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 
2014 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2014 рік.
7. Про зміни у складі органів управління Товариством.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися 

Товариством протягом 2015 року.
основні показники 

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

найменування показника 
період 

звітний 2014 попередній
2013 

Усього активів  878 766 779 159
Основні засоби  517 563 559 057
Довгострокові фінансові інвестиції  15 681 12 796
Запаси 34 072 31 370
Сумарна дебіторська заборгованість  181 142 19 557
Грошові кошти та їх еквіваленти 6175 16 424
Нерозподілений прибуток -1 161 918 - 541 356
Власний капітал -305 238 315 324
Статутний капітал 740 041 740 041
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 172 721 3 615
Чистий прибуток (збиток) -620 571 -152 802
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) 

444 457

___________
* дані можуть бути змінені за результатами аудиторських перевірок 

Генеральний директор
ат «люкс»

Ю.Ю. перерва

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

тю) емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АРКСІ»

2. Код за ЄДРПОУ: 14307512
3. Місцезнаходження Україна, 08154, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, місто Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, будинок 36
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445012022
5. Електронна поштова адреса: ArksiPobyt@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: arksi.pat.ua
7. Вид особливої інформації: зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій.
ІІ. текст повідомлення: 

Повiдомляємо, що на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, 

складеного депозитарiєм Публiчним акцiонерним товариством 
«Нацiональний депозитарiй України» на облiкову дату 16.03.2015 р. та 
отриманого Товариством вiд депозитарiю 24.03.2015 р., Товариству стала 
вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

Власник акцiй – фiзична особа, що володiв пакетом акцiй в розмiрi 
15 296 787 шт. ( 42,10703% голосуючих акцiй) придбав пакет акцiй, в 
результатi чого, пакет акцiй складає 15 298 787 шт. (42,11254% голосуючих 
акцiй). 

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

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

Голова правління  _______  Баранов Костянтин миколайович
Найменування посади  (підпис)  (ініціали та прізвище 
  керівника)
Дата: 25.03.2015

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «арКСІ»
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ЗатвердЖено 
рішенням Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства 
«Дослідно-конструкторське бюро геофізич-
ного приладобудування»
(протокол від 25 лютого 2015 р. № 1/2015)

повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів 
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«доСлІдно-КонСтрУКторСЬКе БЮро 
ГеофІЗиЧноГо приладоБУдУвання»

до уваги акціонерів!
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «дослідно-конструкторське 

бюро геофізичного приладобудування»
місцезнаходження товариства: 04123, м. Київ, вул. Западинська, 5,

Код за ЄдрпоУ 01431966
повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Публіч-

ного акціонерного товариства «Дослідно-конструкторське бюро геофізич-
ного приладобудування» (далі – Товариство або ПАТ «Дослідно-
конструкторське бюро геофізичного приладобудування»), які відбудуться 
29 квітня 2015 року за адресою: 04123, м. Київ, вул. Западинська, 5, 
кімната № 302.

Початок зборів об 14-00 годині.
Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів 

ПАТ  «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування» 
буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «Дослідно-конструкторське 
бюро геофізичного приладобудування» 29 квітня 2015 року з 13-00 години 
до 13-50 години за місцем проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудуван-
ня»: м. Київ, вул. Западинська, 5, ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро 
геофізичного приладобудування», кімната № 302

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного 
приладобудування», які мають право на участь у чергових Загальних збо-
рах акціонерів ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного прила-
добудування», призначених на 29 квітня 2015 року, складається станом 
на 24 годину 23 квітня 2015 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «Дослідно-конструкторське 
бюро геофізичного приладобудування» для здійснення персонального пові-
домлення про проведення 29 квітня 2015 року чергових Загальних зборів 
акціонерів публічного акціонерного товариства «Дослідно-конструкторське 
бюро геофізичного приладобудування» – 24 березня 2015 року.

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження 

регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального Директора Товариства про результати фінансово  - 

господарської діяльності товариства за 2014 рік, та затвердження звіту Ди-
ректора.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, та затвердження звіту 
Наглядової ради. 

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, та затвердження висно-
вку ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік, за-
твердження розподілу прибутку (покриття збитків), 

6. Затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік. 
7. Затвердження плану розподілу прибутків, та затвердження розміру 

річних дивідендів на 2014 рік. 
8. Про надання попередньої згоди ПАТ «Дослідно-конструкторське 

бюро геофізичного приладобудування» на укладання значних правочинів у 
2015 році.

9. Про припинення Публічного акціонерного товариства «Дослідно-
конструкторське бюро геофізичного приладобудування» шляхом перетво-
рення у товариство з додатковою відповідальністю. 

10. Про обрання Голови та членів Комісії з припинення (перетворення) 

ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування».
11. Про визначення повноважень Голови та членів Комісії з припинення 

(перетворення) ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного прила-
добудування».

12. Про припинення повноважень Голови та членів Правління та розі-
рвання з ними трудових договорів.

13. Про затвердження умов та порядку перетворення ПАТ «Дослідно-
конструкторське бюро геофізичного приладобудування».

14. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які не 
голосували за прийняття рішення про припинення Товариства.

15. Про затвердження плану перетворення ПАТ «Дослідно-
конструкторське бюро геофізичного приладобудування».

16. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на част-
ки в статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайо-
митися з документами, шляхом отримання їх копій для ознайомлення необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, а також шляхом озна-
йомлення з ними за адресою: 04123, м. Київ, вул. Западинська, 5, к. 302 у 
робочі дні з 9-00 до 17-00 (перерва з 13-00 до 14-00). В день проведення 
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з докумен-
тами можливо в місці проведення чергових Загальних зборів з 9-00 до 13-30 
години. Відповідальна особа ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофі-
зичного приладобудування» за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Генеральний Директор Гречко Олег Ігорович, тел. (044) 430-51-02.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, 
акціонер або його повноважений представник за відповідною довіреністю 
має звернутися за адресою:

04123, м. Київ, вул. Западинська, 5, к. 302 із письмовою заявою на ім’я 
Товариства.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 430-51-02.
*основні показники фінансово-господарської діяльності

пат «дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобуду-
вання» за 2014 рік, тис. грн.

найменування показника
період

Звітний 
2014

попере-
дній 2013

Усього активів 15813 14933
Основні засоби 5164 3957
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2868 2934
Сумарна дебіторська заборгованість 6178 6672
Грошові кошти та їх еквіваленти 196 423
Нерозподілений прибуток 5928 4972
Власний капітал 9571 9571
Статутний капітал 7000 7000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 314 390
Чистий прибуток (збиток) 956 -87
Середньорічна кількість акцій (шт.) 28000000 2800000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 5
* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 

висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів. 
наглядова рада пат «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного 

приладобудування»

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-
на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства:

Генеральний директор  Гречко о.І.

Шановні акціонери!

приватне аКцІонерне товариСтво «Ін-
формацІйнІ Комп’ЮтернІ СиСтеми» (код за 
ЄДРПОУ: 21670779, місцезнаходження: 03005, м. Київ, вул. Смолен-
ська,  31-33) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів товариства, які відбудуться 30 квітня 2015 року о 15.00 у при-
міщенні товариства за адресою: 03005, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33. 

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

порядок денний:
1. Про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, ро-

біт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків 

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товари-
ства.

Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться 30 квітня 
2015 року з 14.00 до 14.50 за місцем проведення загальних зборів акці-
онерів. Для реєстрації та участі у зборах акціонерам мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене 
відповідно до вимог чинного законодавства. Матеріали стосовно поряд-
ку денного загальних зборів надаються для ознайомлення в приміщенні 
товариства за адресою: 03005, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33. Довідки 
за телефоном: (044) 538-00-01.

Генеральний директор прат «ІнКом»  Ю.д. Чернецький
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Шановні акціонери! 

Чергові загальні збори акціонерів пат «КиївХлІБ» (код 
ЄДРПОУ 00381574, місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Меж-
игірська, 83) відбудуться 30 квітня 2015 року об 11 годині за адресою: 
м.  Київ, вул. Щекавицька, 55, актова зала.

порядок денний:
1.Обрання членів лічильної комісії товариства, затвердження їі складу, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів та затвер-

дження регламенту роботи загальних зборів товариства.
3. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності товариства за 2014 рік, визначення основних напрямків діяльності 
товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
голови правління.

4.Звіт голови наглядової ради товариства за 2014 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту голови наглядової ради.

5. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-
господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту ревізійної комісії та затвердження висновків реві-
зійної комісії товариства.

6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 
результатами 2014 року, розподіл прибутку, отриманого у 2014 році (по-
криття збитків).

7. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру 
річних дивідендів товариства за 2014 рік.

8. Затвердження рішень, прийнятих наглядовою радою товариства. По-
переднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством 
протягом одного року з дати прийняття такого рішення. 

9. Затвердження статуту ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат».
10. Затвердження статуту ТОВ «Фастівський хлібокомбінат».
Дата складення переліку акціонерів для участі у чергових загальних 

зборах акціонерів: 24 квітня 2015 року (на 24 годину за три робочих дні) .
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-00 до 10-45 в день прове-

дення зборів за вказаною адресою.
Для реєстрації акціонери повинні мати:
- фізичним особам - документ, що посвідчує особу акціонера або дові-

рену особу;
- представникам юридичних осіб – документ, що підтверджує повнова-

ження представника акціонера на право участі та голосування на загаль-
них зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника ак-
ціонера, є довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного 
законодавства країни реєстрації юридичної особи та діючого законодав-
ства України, або належним чином засвідчена копія або, якщо представник 
акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – 
оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про при-
значення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси 
акціонера без довіреності.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з поряд-
ком денним, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, в робочий час 

та у місці проведення загальних зборів в день їх проведення а також по-
рядок денний зборів розміщено на веб-сторінці товариства: http: //emitent.
tetra-studio.com.ua/kievhleb. Посадова особа товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Чере-
да Володимир Вікторович. 

Пропозиції щодо порядку денного зборів приймаються не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів. Телефон 
для довідок: (044) 277-70-38. 

УваГа! Доводимо до Вашого відома, що цінні папери акціонерів, які не 
виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну сис-
тему України», щодо укладання договорів про обслуговування рахунка в 
цінних паперах від власного імені та за власний рахунок, не врахову-
ються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Тобто 
акціонер, який не уклав такий договір, право власності на акції не 
втрачає, але не буде мати можливості голосувати та приймати рішен-
ня на загальних зборах. Обмеження щодо врахування цінних паперів при 
визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента скасовується 
протягом одного робочого дня після укладання договору про обслуговуван-
ня рахунка в цінних паперах. Для укладання такого договору акціонеру 
необхідно у строк до дати складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства, а саме: 24 квіт-
ня 2015 року звернутися до депозитарної установи ПАТ «АСВІО БАНК» за 
адресою: м. Чернігів, вулиця Преображенська, буд. 2, телефон для дові-
док: (044) 393-25-40. Наглядова рада ПАТ «Київхліб».

основні показники фінансово-господарської
діяльності пат «Київхліб» за 2014 рік (тис. грн.)

найменування показників період
звітний попередній

Усього активів 411 963  398 549
Основні засоби  155 897  165 970
Довгострокові фінансові інвестиції  13 606  10 089
Запаси  70 472  65 183
Сумарна дебіторська заборгованість  140 555  123 169
Грошові кошти та їх еквіваленти  9 984  3 277 
Нерозподілений прибуток  87 323  107 871
Власний капітал  165 312  185 860
Статутний капітал  39 621  39 621
Довгострокові зобов’язання  0  3 911
Поточні зобов’язання  246 651 208 778
Чистий прибуток (збиток) (20 548) 24 922
Середньорічна кількість акцій (шт.) 158 484 412  158 484 412
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Численність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 186  4 707

наглядова рада пат «Київхліб» 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КУрорт-ГотелЬ» (код 33171866)

Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 28.04.2015 
року об 11.00 за адресою: Україна, 37600, полтавська обл., м. мирго-
род, вул. Гоголя, 112 (літера а-II) 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих загальних зборах – 22.04. 2015 року. 

порядок денний:
1. Вибори секретаря та лічильної комісії зборів.
2. Звіт директора про виконання основних напрямів діяльності Товари-

ства за 2014 р. та їх визначення на 2015 р. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту директора.

3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 р.
5. Обрання директора Товариства.
6. Затвердження умов контракту, який буде укладено з директором, 

встановлення розміру його винагороди. 
Реєстрація акціонерів товариства відбудеться у день та за місцем про-

ведення чергових загальних зборів з 10.45 до 10.55
Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представни-

кам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та доручення на право учас-
ті у зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним, можна 
за адресою: Україна, 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гого-
ля,  112, (Літера А-I I) у робочі дні: з 9.00 до 12.00.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – директор Орловський В.В.

Довідки за телефоном (050-305-48-26) 

основні показники  
фінансово-господарської діяльності 

прат «Курорт-Готель»
(тис. грн.)

найменування показника

період

Звітний попере-
дній

2014р. 2013р.
Усього активів 63811,8 63797,3
Основні засоби 61249,1 61291,6
Довгострокові фінансові інвестиції 426,9 406,9
Запаси 75,0 75,0
Сумарна дебіторська заборгованість 1999,6 1969,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,7 10,5
Нерозподілений прибуток (510,1) (477,4)
Власний капітал 60180,5 60213,2
Статутний капітал 3600,0 3600,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3631,3 3584,1
Чистий прибуток (збиток) (32,8) (477,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3600000 3600000
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)

2 2
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Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВ-
ТОБУСНИЙ ПАРК», код за ЄДРПОУ 05538721, місцезнаходження: 
09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18 (далі - То-
вариство), які відбудуться 29 квітня 2015 року о 12.00 за адресою: 
09109, Київська область, м. Біла церква, вул. Сухоярська, 18, 4 по-
верх, актова зала № 411. 

Реєстрація учасників загальних зборів з 11.00 до 11.50 у день та за 
місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Това-
риства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (пас-
порт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та 
документ, що підтверджує повноваження представника на участь у за-
гальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства 
України. 

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рі-
шення про припинення їх повноважень. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - 

господарської діяльності Товариства у 2014 році та його затвердження.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу 

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

затвердження.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

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

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

тись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття 
рішення, та надання відповідних повноважень.

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціоне-
ри Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів за адресою: 09109, Київська область, м. Біла Церк-
ва, вул.  Сухоярська,  18, каб. № 307. 

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  — директор Акопджанян Роман Драстаматович Довідки за телефо-
ном (04563) 6-54-12
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію
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)

35447
30758

-
119

4022
538

17156
26690
9534

-
8757

-0,03474
-0,03474
38136192

-
-

184

36334
32486

-
103
3654
80

17960
27494
9534

-
8840

-0,00003
-0,00003
38136192

-
-
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директор товариства

Шановний акціонер пат «Бап» !

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Київмлин» (код ЄДРПОУ 30523267) відбудуться 29 квітня 2015 року 
о  10.00 за місцем знаходження товариства за адресою: Україна, м. Київ, 
вул. межігірська, 83, третій поверх, актова зала.

порядок денний:
1. Обрання голови зборів та секретаря зборів.
2. Обрання (надання повноважень) лічильної комісії. 
3. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності товариства за 2014 рік визначення основних напрямків діяльності 
товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
голови правління. 

4. Звіт голови наглядової ради товариства за 2014 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту голови наглядової ради.

5. Звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово-
господарської діяльності товариства за 2014рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту ревізійної комісії та затвердження висновків реві-
зійної комісії товариства.

6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 
результатами 2014 року, порядок розподілу прибутку, отриманого у 
2014  році (покриття збитків). 

7. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру 
річних дивідендів товариства за 2014 рік.

8. Затвердження рішень, прийнятих наглядовою радою товариства. 
основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
станом на 31.12.2014 року

найменування показника звітний попередній
Усього активів 105 539 91 280
Основні засоби 6 872 7 610
Довгострокові фінансові інвестиції 35 617 9 517
Запаси 26 604 50 987
Сумарна дебіторська заборгованість 34 934 17 761
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 036 5 133
Нерозподілений прибуток (непокриті 
збитки)

22 624 (5 066)

Власний капітал 75 905 48 214

Статутний капітал 44 911 44 911
Довгострокові зобов’язання 1 -
Поточні зобов’язання 28 534 37 110
Чистий прибуток (збиток) 27 690 27 368
Середньорічна кількість акцій (шт.) 44 911 400 44 911 400
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періо-
ду (осіб)

319 343

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних 
загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київмлин»: 23.04.2015р. 

Реєстрація учасників зборів – з 9.30 до 9.55 в день проведення зборів за 
вказаною адресою.

Для участі у Зборах з собою необхідно мати:
- фізичним особам - документ, що посвідчує особу акціонера або дові-

рену особу;
- представникам юридичних осіб – документ, що підтверджує повнова-

ження представника акціонера на право участі та голосування на загаль-
них зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника ак-
ціонера, є довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного 
законодавства країни реєстрації юридичної особи та діючого законодав-
ства України, або належним чином засвідчена копія або, якщо представник 
акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – 
оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про при-
значення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси 
акціонера без довіреності.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з по-
рядком денним, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, в робо-
чий час та у місці проведення загальних зборів в день їх проведення. 
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Голова правління. Телефон для дові-
док:417-67-17

наглядова рада прат «Київмлин» 

до відома акціонерів 

прат «Київмлин»
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наглядова рада 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «КомпанІя З УправлІння 

аКтивами – адмІнІСтратор 
пенСІйниХ фондІв «УКрСиБ еССет 

менедЖмент» 
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.

(далі – товариство) 
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів 

акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2015 року об 16 годині 
00  хвилин за адресою: м. Київ, вул. андріївська, 2/12, 
кім  232.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у за-
гальних зборах акціонерів буде здійснюватися за місцем проведення 
зборів з 15 години 00 хвилин до 15 години 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: станом на 24 годину 21 квітня 2015 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії чергових (річних) загальних збо-
рів акціонерів.

2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік та при-
йняття рішення за результатами його розгляду.

3. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2014  рік.

4. Звіт Наглядової Ради за 2014 рік і прийняття рішення за резуль-
татами його розгляду.

5. Звіт Правління за 2014 рік і прийняття рішення за результатами 
його розгляду.

6. Звіт Ревізора за 2014 рік і прийняття рішення за результатами 
його розгляду.

основні показники
 фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

найменування показника 
період 

звітний попере-
дній 

Усього активів  106 995 107 292
Основні засоби  176 336
Довгострокові фінансові інвестиції  300 300
Запаси 2 3
Сумарна дебіторська заборгованість  421 632
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти 101 2
Нерозподілений прибуток (6 954) (6 789)
Власний капітал 52 497 52 662
Статутний капітал 50 000 50 000
Довгострокові зобов'язання 168
Поточні зобов'язання 54 498 54 462
Чистий прибуток (збиток) (165) 2 155
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) 

1 12

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформ-
лену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує 
особу.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціоне-
рів: акціонери можуть ознайомитися з вищевказаними матеріалами 
за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 9:00 до 18:00 години. 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вказани-
ми матеріалами (документами) – Т.в.о. Голови Правління Товари-
ства  – Доленко Микола Олегович.

наглядова рада ат «КУа апф «УкрСиб ессет менеджмент»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ІЗЮмСЬКе», що знаходиться за адресою: Харківська обл., 
Iзюмський р-н, с. Федорiвка, вул. Iзюмська 4-А, повідомляє про скли-
кання загальних зборів акціонерів, які відбудуться «30» квітня 
2015  р. об 11 год. 30 хв. в кабінеті Генерального директора адміні-
стративного корпусу Товариства за адресою: Харківська обл., 
Iзюмський р-н, с. федорiвка вул. Iзюмська 4-а. Реєстрація учасни-
ків загальних зборів відбудеться «30» квітня 2015 р. Початок реєстра-
ції об 11-00, закінчення реєстрації об 11-15 за місцем проведення 
зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах 24-00 години «24» квітня 2015 р.

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

1.Обрання лічильної комісії. 2.Обрання секретаря зборів. 3.Звіт 
Генерального директора, щодо діяльності Товариства у 2014 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-
ректора. 4.Звіт Ревізійної комісії, щодо перевірки діяльності Товари-
ства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії. 5.Звіт Наглядової ради, щодо її роботи у 2014 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 
6. Переобрання Наглядової ради Товариства. 7.Затвердження річно-
го звіту Товариства за 2014 рік. 8.Про розподіл прибутку і збитків То-
вариства за 2014 рік. 9.Попереднє схвалення правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської 
діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої 
фінансової звітності Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до 
дати проведення Зборів (включно) акціонери мають можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Харків-
ська  обл., Iзюмський р-н, с. Федорiвка, вул. Iзюмська 4-А, у 
приміщенні бухгалтерії, у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-
00 годин (обідня перерва з 12-00 години до 13-00 години). Документи 
надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

- в день проведення Зборів — також у місці їх проведення за адре-
сою: Харківська обл., Iзюмський р-н, с. Федорiвка, вул. Iзюмська 4-А, 
у приміщенні бухгалтерії.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами: Генеральний директор АТ «ІЗЮМСЬКЕ» Михайлов Юрій 
Олексійович.

додатКова ІнформацІя :
оСновнІ поКаЗниКи фінансово-господарської 

діяльності підприємства (тис.грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 2 269 2 510
Основні засоби 311 311
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 600 456
Сумарна дебіторська заборгованість 66 55
Грошові кошти та їх еквіваленти 113 1
Нерозподілений прибуток - 205 - 86
Власний капітал - 72 47
Статутний капітал 79 79
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 2341 2463
Чистий прибуток (збиток) - 119 157
Середньорічна кількість акцій (шт.) 314604 314604
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Середня чисельність працівників 
(осіб)

15 21

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати 
паспорт, довіреним особам – довіреність, оформлену згідно з чинним 
законодавством, паспорт; представникам юридичних осіб – докумен-
ти, що підтверджують їх повноваження. тел. 050-300-57-06.

Генеральний директор  михайлов Ю.о.
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Шановний акціонер!

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«фІрма «аероШляХБУд»

 (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: 29 квітня 2015 року з 10 години 00 годин до 
10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 29 квітня 2015 року о 
11- 00  годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 03151, 
м.  Київ, прос. повітрофлотський, 100. (виробнича база)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 03151, м. Київ, вул. Волин-
ська,  67.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Зборів 23 квітня 2015 року.

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

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

ства.
3. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

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

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

2015 рік.
11. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товари-

ства.
12. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.
13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-

вариства.

16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди члена-
ми Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка упововажується 
на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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: Україна, 03151, м. Київ, вул. Волинська, 67, 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 Тесленко С.І. Товариства.

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

найменування показника період
Звітний 
2014 р.

попередній 
2013 р.

Усього активів 2003 2070
Основні засоби (залишкова вартість ) 1101 1135
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси в т.ч. готова продукція 2 0
Сумарна дебіторська заборгованість 887 909
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 26
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-51 4

Власний капітал 1834 1869
Статутний капітал 13 13
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 169 182
Чистий прибуток (збиток) -55 -223
Середньорічна кількість акцій (шт.) 53998 53998
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 7

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

фізичних осіб)
Телефони для довідок : (044) 249-03-28.

наглядова рада

повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

прат «нІЖинСЬКе «СортнаСІннЄовоЧ»
Шановний акціонере! 

Приватне акціонерне Товариство « Ніжинське «Сортнасіннєовоч» код 
ЄДРПОУ 00492405 , наділі – «Товариство» повідомляє , щорічні загальні 
збори акціонерів Товариства відбудуться 30 квітня 2015 року , о 12.00 го-
дині, за адресою: м. ніжин , вул. Г. Корчагіна , 6 , Чернігівська обл. , 
16600 (кабінет директора). 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в зборах буде про-
водитись 30 квітня 2015р. з 11.00 до 11.45 год. за місцем проведення за-
гальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ , що по-
свідчує особу , а представнику акціонера – доручення , оформлену 
відомість до чинного законодавства. Перелік акціонерів , які мають право 
участі у річних Загальних зборах , складені на 24 год. 24 квітня 2015 року. 

порядок денний. 
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 
2. Орання голови та секретаря Загальних зборів Товариства. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 
4. Звіт Директора Товариства за 2014 рік. 
5. Звіт на висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради , 

Директора та Ревізійної комісії Товариства. 
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 
8. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за підсумками 

2014  року. 
9. Ухвалення окремих рішень , прийнятих Наглядовою радою Товари-

ства. 
Ознайомитись з матеріалами (документами) необхідних для прийняття 

рішень з питань порядку денного Загальних зборів , акціонери можуть у при-
міщенні Товариства за адресою: 16600 , м. Ніжин , вул. Г. Корчагіна , 6 ( кабі-
нет Директора) щоденно з 800 до 1700 год. (обідня перерва з 12.00 до 
13.00  год.) в робочі дні , а в день проведення річних Загальних зборів у місці 
їх проведення . Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів із зазна-
ченими документами є Директор Товариства Куліш Віктор Йосипович. 

довідки за тел. (04622)3-17-79 
наглядова рада

річна інформація пат 
за 2014 р.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «БУрГУн-
СЬКе». ЄДРПОУ 31494316. Адреса 74334 Херсонська обл. Берислав-
ський р-н с.Бургунка вул.Жовтнева, 13, тлф 0554647278. Текст РІ у ЗІБД 
Комісії розкрит 25.03.15. Веб-сторінка, на який розміщено РІ: burgunske.
com.ua. Аудитор ТОВ Фірма «Трансаудит», 23865010. Загальні збори 
вiдбулися 18.04.14. Порядок денний: 1.Звiт про результати дiяльностi за 

2013р. 2.Звiт НР, висновки РК. 3.Затвердження результатiв дiяльностi, ба-
лансу i порядку покриття збиткiв за 2013р. Пропозицiй щодо змiн порядку 
денного не надходило. Всі питання розглянуті, рішення прийняті. Рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось. Основні показники фін.-госп. ді-
яльності (тис.грн.) (2014/2013): Усього активів 5035/4424. Основні засоби 
3211/4065. Сумарна дбт заборгованість 1637/239. Грошові кошти 85/84. 
Власний капітал -8435/-7217. Статутний капітал 4304/4304. Непокритий 
збиток -12739/-11521. Поточні зобов’язання 12686/10857. Кількість акцій 
17218000/17218000.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Повне найменуван-
ня:
місцезнаходження 
Товариства:

приватне аКцІонерне товариСтво 
«велиКомиХайлІвСЬКе автотранСпортне 
пІдприЄмСтво 15141»
67100, вул. Леніна, б.4, смт Велика Михайлівка, 
Великомихайлівський район, Одеська область

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

30 квітня 2015 року о 15:00 за адресою: Одеська 
область, Великомихайлівський район, смт Велика 
Михайлівка, вул. Леніна, б.4, відбудуться загальні 
збори акціонерів в кабінет диспетчера на 1-му 
поверсі адмінбудівлі 

Час початку і 
закінчення реєстрації 
акціонерів для участі 
у загальних зборах

Час початку реєстрації акціонерів - 14:30.
Час закінчення реєстрації акціонерів - 14:55.

Дата складення 
переліку акціонерів, 
які мають право на 
участь у загальних 
зборах:

25 квітня 2015 року

Перелік питань, що 
виносяться на 
голосування:

1. Прийняття рішень з питань проведення річних 
загальних зборів акціонерів. Обрання голови та 
секретаря річних загальних зборів акціонерів, 
голови та членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
директор Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження висновків та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
(Ревізора) Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 
результатами 2014 року.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, 
прийняття рішення про виплату дивідендів та їх 
розмір з урахування вимог законодавства України.
7. Обрання членів наглядової ради, 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.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися товариством.

Порядок ознайом-
лення акціонерів з 
матеріалами, з 
якими вони можуть 
ознайомитися під 
час підготовки до 
загальних зборів.

З документами (матеріалами) до порядку денного, 
під час підготовки до загальних зборів, акціонери 
Товариства можуть, за окремим запитом, 
ознайомитись у робочі дні з 09:00 до 17:00 
(перерва: 13:00-14:00) за адресою: Одеська 
область, Великомихайлівський район, 
смт Велика Михайлівка, вул. Леніна, 4,кабінет 
диспетчера на 1-му поверсі адмінбудівлі; 
посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – Директор - Струк Геннадій 
Володимирович.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціоне-
рів  – документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) 
та належним чином оформлену довіреність. 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)
найменування показника період

Звітний 
2013

попередній 
2013

Усього активів 165,0 230,6
Основні засоби 18,7 21,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2,9 2,9
Сумарна дебіторська заборгованість 125,6 202,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 17,8 4,0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

(1038,0) (871,9)

Власний капітал (тис. грн.) (917,2) (751,1)
Статутний капітал (тис. грн.) 86,3 86,3
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 1082,2 981,7
Чистий прибуток (збиток) (166,1) (89,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 345240 345240
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець звітного 
періоду (осіб)

37 36

приватне аКцІонерне товариСтво 
«велиКомиХайлІвСЬКе автотранСпортне пІдприЄмСтво 15141»

приватне аКцІонерне товариСтво «ви-
роБниЧо-наУКове пІдприЄмСтво «УКрЗоо вет-
промпоСтаЧ» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ-23524007, 
місцезнаходження – 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16) повідомляє, 
що річні загальні збори акціонерів відбудуться 29  квітня 2015 року о 
10:00 год. за адресою: 03040, м. Київ, вул. васильківська, 16, актова 
зала №1.

порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Голови правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 

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

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

наслідками розгляду звіту. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Схвалення отримання кредиту в банківській установі.
8. Уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень рі-

шення щодо закриття окремих філій товариства.
9. Внесення змін до Статуту ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач».
Реєстрація учасників 29 квітня 2015 року з 09:15 год. до 09:45 год. за місцем 

проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: 
акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у 
зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах 24 год. 00 хв. 25 квітня 2015 року. 

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені 

особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. 
Васильківська, 16, кімн. 206 в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.30 
(перерва з 13.00 до 13.30), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх 
проведення за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 16, актова зала №1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова Правління Ніколайчук Любов Вікторівна, тел. 
(044)  257-41-14.

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

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 73935 63392
Основні засоби 14819 15980
Довгострокові фінансові інвестиції 1648 1518
Запаси 24069 16197
Сумарна дебіторська заборгованість 31541 27251
Грошові кошти та їх еквіваленти 368 1035
Нерозподілений прибуток 26970 22163
Власний капітал 52307 47500
Статутний капітал 341 341
Довгострокові зобов'язання 3486 3737
Поточні зобов'язання 18142 12155
Чистий прибуток (збиток) 4807 405
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1362282 1362282
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 225 278
Сумісники 18 19
Всього чол. 243 297

Голова правління
прат «внп «Укрзооветпромпостач» ___________ л.в. ніколайчук
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Повне найменування:
місцезнаходження 
Товариства:

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЗатиШанСЬКе автотранСпортне 
пІдприЄмСтво-15115»
66740, провул. Будівельний, б.14, смт Затишшя, 
Фрунзівський район, Одеська область

Дата, час та місце (із за-
значенням номера кім-
нати, офісу або залу, 
куди мають прибути ак-
ціонери) проведення 
загальних зборів

30 квітня 2015 року о 12:00 за адресою: Одеська 
область, Фрунзівський район, смт Затишшя, 
провул. Будівельний, б.14, відбудуться загальні 
збори акціонерів на 2-му поверсі адміністративної 
будівлі кабінет директора

Час початку і 
закінчення реєстрації 
акціонерів для участі у 
загальних зборах

Час початку реєстрації акціонерів - 11:30.
Час закінчення реєстрації акціонерів - 11:55.

Дата складення пере-
ліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у 
загальних зборах:

25 квітня 2015 року

Перелік питань, що 
виносяться на 
голосування:

1. Прийняття рішень з питань проведення річних 
загальних зборів акціонерів. Обрання голови та се-
кретаря річних загальних зборів акціонерів, голови 
та членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження висновків та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії (Ревізо-
ра) Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результата-
ми 2014 року.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 
2014  рік.
6. Розподіл прибутку, покриття збитків Товари-
ства, прийняття рішення про виплату дивідендів 
та їх розмір з урахування вимог законодавства 
України.
7. Обрання членів наглядової ради, затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових дого-
ворів (контрактів), що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами наглядової ради.

8. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора), 
прийняття рішення про дострокове припинення їх 
повноважень.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися товариством.

Порядок ознайомлен-
ня акціонерів з 
матеріалами, з якими 
вони можуть 
ознайомитися під час 
підготовки до 
загальних зборів.

З документами (матеріалами) до порядку 
денного, під час підготовки до загальних зборів, 
акціонери Товариства можуть, за окремим 
запитом, ознайомитись у робочі дні з 09:00 до 
17:00 (перерва: 13:00-14:00) за адресою: Одеська 
область, Фрунзівський район, смт Затишшя, 
провул. Будівельний, 14, 2-й поверх адміністра-
тивної будівлі кабінет директора; посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Директор - 
Клапатюк Олександр Степанович.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціоне-
рів  – документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) 
та належним чином оформлену довіреність. 

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

найменування показника
період

Звітний 
2014

попередній 
2013

Усього активів 598,8 582,0
Основні засоби 493,2 512,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9,2 9,2
Сумарна дебіторська заборгованість 96,4 60,4
Грошові кошти та їх еквіваленти -
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

(846,7) (854,4)

Власний капітал (тис. грн.) 49,1 41,4
Статутний капітал (тис. грн.) 91,5 91,5
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 549,7 540,6
Чистий прибуток (збиток) 7,7 (33,9)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9154 9154
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець звітного 
періоду (осіб)

3 5

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЗатиШанСЬКе автотранСпортне пІдприЄмСтво-15115»

наглядова рада

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «ЗаКритий недиверСифІКований 
Корпоративний ІнвеСтицІйний фонд 

«УКрСиБ фонд нерУХомоСтІ» 
місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 16.

(далі – Товариство) 
повідомляє про проведення Річних загальних зборів, які відбудуться 

27  квітня 2015 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. та-
расівська, 16, кім. 28.

Реєстрація учасників (представників учасників) для участі у Річних за-
гальних зборах буде здійснюватися за місцем проведення зборів з 09 годи-
ни 00 хвилин до 09 години 45 хвилин.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у загаль-
них зборах: станом на 24 годину 21 квітня 2015 року.

порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії Річних загальних зборів.
2. Про затвердження річного звіту Товариства.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Про затвердження розміру річних дивідендів.
Для участі у зборах учасникам необхідно мати при собі документ, що 

посвідчує особу, представникам учасників – довіреність, оформлену відпо-
відно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Порядок ознайомлення учасників з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: учасники можуть 
ознайомитися з вищевказаними матеріалами за місцезнаходженням Това-
риства у робочі дні з 9:00 до 18:00 години. Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення учасників з вказаними матеріалами (документами)  – Голова 
Наглядової ради Товариства – Зубарєв Микола Олексійович.

наглядова рада ат «ЗнКІф «УкрСиб фонд нерухомості» 
найменування показника період 

звітний попере-
дній 

Усього активів  9 278 7 939
Основні засоби  
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість  1 59
Поточні фінансові інвестиції 9 070 4 378
Грошові кошти та їх еквіваленти 207 3 502
Нерозподілений прибуток (1 035) (2 299)
Власний капітал 9 191 7 927
Статутний капітал 200 000 200 000
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 87 12
Чистий прибуток (збиток) 1 264 1 090
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 895 1 895
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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приватне аКцІонерне товариСтво 
«КременЧУцЬКий лІКеро-ГорІлЧаний 

Завод»
Код за ЄдрпоУ 30941194

(39600, полтавська обл., м. Кременчук, вул. Чкалова, 8/28), 
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

дата, час та місце проведення: 29 квітня 2015 року о 10-00 год. за 
адресою: 39600, полтавська обл., м. Кременчук, вул. Чкалова, 8/28, 
прат «Кременчуцький лГЗ», актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день про-
ведення зборів з: 09-00 до 09-50 год. на підставі документу, що посвід-
чує особу. Представникам акціонерів мати довіреність на передачу їм 
права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України. 

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

порядок денний:
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кре-

мінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних збо-
рів акціонерів ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ» та затвердження регламенту 
Загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ 

«Кременчуцький ЛГЗ» про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ» про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2014 рік та затвердження висновків Ревізійної ко-
місії. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ» за 2014 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2014 рік.
8. Про ліквідацію філій ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ».
9. Про припинення ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ» шляхом перетворення 

у Товариство з обмеженою відповідальністю.
10. Прядок та умови обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ «Кремен-

чуцький ЛГЗ» на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою 
відповідальністю.

11. Про оцінку та викуп акцій у акціонерів ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ», 
які мають право на обов’язковий викуп належних їм акцій.

12. Обрання комісії з припинення ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ».
13. Про порядок та умови здійснення припинення ПрАТ «Кременчуць-

кий ЛГЗ» шляхом перетворення.
14. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «Кременчуцький 

ЛГЗ».
основні показники фінансово – господарської діяльності 

прат  «Кременчуцький лГЗ» за 2014 рік (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний попередній
Усього активів 131 760 161 098
Основні засоби 5 553 5 193
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 13 662 21 315
Сумарна дебіторська заборгованість 111 192 132 520
Грошові кошти та їх еквіваленти 53 308
Нерозподілений прибуток -71 669 -70 869
Власний капітал -67 518 -65 971
Статутний капітал 250 250
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 199 278 227 069
Чистий прибуток (збиток) -800 -1 515
Середньорічна кількість акцій (штук) 250 000 250 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

13 84

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного 
Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39600, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, вул. Чкалова, 8/28, ПрАТ «Кременчуцький 
ЛГЗ», кабінет Директора.

Відповідальна особа – в.о. Директора Пранципал М.М.
Телефон для довідок: (0536) 74-28-00.

З повагою, в.о. директора прат «Кременчуцький лГЗ»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«пвК КремІнЬ»

Код ЄдрпоУ 34890725
(39600, полтавська обл., м. Кременчук, 

вул. воровського, буд. 34, каб. 32), 
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

дата, час та місце проведення: 29 квітня 2015 року о 8-00 год. за 
адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Воровського, 
буд.  34, каб. 32, ПрАТ «ПВК Кремінь», кабінет Генерального директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день про-
ведення зборів з: 07-30 до 07-50 год. на підставі документу, що посвід-
чує особу. Представникам акціонерів мати довіреність на передачу їм 
права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України. 

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

порядок денний:
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кре-

мінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних збо-
рів акціонерів ПрАТ «ПВК Кремінь» та затвердження регламенту Загаль-
них зборів

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора ПрАТ «ПВК Кремінь» про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2014 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
ПрАТ  «ПВК Кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік та затвердження висновків Ревізора. 

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

розміру дивідендів за 2014 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
8. Отримання кредитних коштів в банківських установах. 
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися ПрАТ «ПВК Кремінь»  у ході поточної господарської 
діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.

10. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень генерального ди-

ректора ПрАТ «ПВК Кремінь».
12. Обрання генерального директора ПрАТ «ПВК Кремінь». Затвер-

дження умов трудового договору, який укладатиметься з генеральним ди-
ректором ПрАТ «ПВК Кремінь».

13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Реві-
зора ПрАТ «ПВК Кремінь».

14. Обрання Ревізора ПрАТ «ПВК Кремінь». 
15. Зміна місцезнаходження ПрАТ «ПВК Кремінь».

основні показники фінансово – господарської діяльності 
прат  «пвК Кремінь» за 2014 рік (тис. грн.)

найменування показника

період
на початок 

звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

Усього активів 12383.4 15512.6
Основні засоби 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 0.00 0.00
Запаси 3863.7 832.1
Сумарна дебіторська заборгованість 8507.0 14656.8
Грошові кошти та їх еквіваленти 12.7 23.7
Нерозподілений прибуток 4.4 0.00
Власний капітал 3211.1 3206.7
Статутний капітал 3206.7 3206.7
Довгострокові зобов’язання 0.00 0.00
Поточні зобов’язання 9172.3 12305.9
Чистий прибуток (збиток) -96.7 0
Середньорічна кількість акцій (штук) 641340 641340
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0.00 0.00

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

5 5

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного 
загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39600, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, вул. Воровського, буд. 34, каб. 32, ПрАТ «ПВК 
Кремінь», кабінет Генерального директора.

Відповідальна особа – Генеральний директор Д.Л. Богодист.
Телефон для довідок: 0504040033.

З повагою, Генеральний директор прат «пвК Кремінь»
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСто 
«ЧорноБайаГроХІм»

(далі – Товариство), Код ЄДРПОУ 05491669
місцезнаходження: 19900, Черкаська область, 

смт. Чорнобай, вул.  Золотоніська, 20 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 29 квітня 2014 року о 10.00 год. 
за адресою: 19900,Черкаська область, смт. Чорнобай, 

вул.  Золотоніська, 20, (1 поверх, кім. 1)
Реєстрація акціонерів 29 квітня 2013 р. з 9.00 до 9.45 за місцем про-

ведення зборів.
Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 

участь у загальних зборах на 24 годину 23 квітня 2014р.
порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних 
напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Генерального директора Товариства.

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

5. Звіт Ревізора Товариства про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, порядку розподі-
лу прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік. Визначення та розподіл 
планових показників прибутку на 2015 рік.

7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради, та Ревізором Товариства, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчиня-
тись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 
фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів То-
вариства за 2014 рік.

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

найменування показника період
2014 2013

Усього активів 1267 1318
Основні засоби 352 679
Довгострокові фінансові інвестиції 71 71
Запаси 82 213
Сумарна дебіторська заборгованість 560 207
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 28
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -536 -483
Власний капітал 418 470
Статутний капітал 461 461
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 799 848
Чистий прибуток (збиток) -53 -39
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1843708 1843708
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 4

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

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до 
дня скликання загальних зборів акціонер має можливість ознайомитись з 
документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою фактич-
ного місцезнаходження товариства: 19900, Черкаська обл., смт. Чорно-
бай, вул. Золотоніська, 20, в робочі дні з 09.00 год. до 12.00 год. (1 поверх, 
кім.1) за попередньою домовленістю. Особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є виконавчий директор В.А. Че-
пурний тел. (04739) 2-25-85 чи інша особа за її дорученням.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Телефон для 
довідок: (04739) 2-25-85.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСто 
«фІнанСово-ІнвеСтицІйна КомпанІя «ІнфІКо» 

(далі – Товариство),
Код ЄДРПОУ 14190518

місцезнаходження: 18002, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 19 
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
29  квітня 2015 року о 15.00 год. за адресою: 18002, м. Черкаси, вул.  Бай-
ди вишневецького, 19, (приміщення пат «ІнфІКо», офіс № 1)

Реєстрація акціонерів 29 квітня 2015 р. з 14.00 до 14.45 за місцем про-
ведення зборів.

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах на 24 годину 23 квітня 2015 р.

порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів.
3. Звіт Президента Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Президента Товариства.

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

5. Звіт Ревізора Товариства про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, порядку розподі-
лу прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік. Визначення та розподіл 
планових показників прибутку на 2015 рік.

7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради, та Ревізором Товариства, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

10. Про розгляд питань пов’язаних з ліквідацією ЗВФ «Інфіко-інвест» 
Товариства в зв’язку закінченням зареєстрованого терміну діяльності і 
прийняття та затвердження необхідних рішень по результатам розгляду.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись ак-
ціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового 
року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого 
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 рік.
основні показники фінансово-господарської діяльності, консолідо-

вана (тис. грн.)

найменування показника період
2014 2013

Усього активів 960,3 902
Основні засоби 207 212
Довгострокові фінансові інвестиції 467 467
Запаси 27,5 -
Сумарна дебіторська заборгованість 187,6 151
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,2 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -932,9 -905
Власний капітал -292,9 -265
Статутний капітал 50 50
Довгострокові зобов’язання 405 405
Поточні зобов’язання 848,2 762
Чистий прибуток (збиток) -27,9 -160
Середньорічна кількість акцій (шт.) 500000 500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 4

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

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до 
дня скликання загальних зборів акціонер має можливість ознайомитись з 
документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою фактич-
ного місцезнаходження товариства: 18002, м. Черкаси, вул. Байди Вишне-
вецького, 19, в робочі дні з 09.00 год. до 12.00 год. (приміщення ПАТ «ІН-
ФІКО», офіс № 1) за попередньою домовленістю. Особою, відповідальною 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є президент Л.Є. По-
ліщук тел. (0472) 45-65-35 чи інша особа за її дорученням.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Телефон для 
довідок: (0472) 45-65-35.
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приватне аКцІонерне товариСтво
«УКрГаЗвидоБУтоК»,

місцезнаходження: Україна, 01034, 
м. Київ, вул. пушкінська, будинок 7, ідентифікаційний код юридич-

ної особи 25635581 (надалі  – товариство), повідомляє про 
проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів 

товариства (надалі - Збори)
які відбудуться 28 квітня 2015 року за адресою: 03150, м. Київ, 

вул. димитрова, 5, корпус 2, літера в1, 3 поверх, кімната 21.
Початок Зборів об 11:00.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем про-

ведення Зборів з 10:15 до 10:45 у день проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах – 22 квітня 2015 року.
Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що 

посвідчує особу;
- довіреність, або інші документи, що підтверджують повноваження 

відповідно до чинного законодавства – представникам акціонерів.
порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
4. Звіт Директора за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Директора щодо оцінки діяльності протягом звітного пе-
ріоду.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності про-
тягом звітного періоду.

6. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності 
за 2014 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства.
8. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, попере-

днє схвалення значних правочинів, затвердження значних правочинів. 
Надання повноважень на укладення правочинів.

основні показники фінансово-господарської діяльності товари-
ства (тис. грн.):

найменування показника період
2014 р. 2013 р.

Усього активів 800 644,0 583 001,0
Основні засоби 351 214,0 325 061,0
Довгострокові фінансові інвестиції 13 252,0 23 254,0
Запаси 3 463,0 1 371,0
Сумарна дебіторська заборгованість 428 198,0 224 231,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 607,0 9 084,0
Нерозподілений прибуток 607 848,0 404 771,00
Власний капітал 617 280,0 414 771,0
Статутний капітал 10 000,0 10 000,0
Довгострокові зобов'язання 45 535,0 23 919,0
Поточні зобов'язання 137 829,0 144 311,0
Чистий прибуток (збиток) 192 793,0 150 460,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 000 100 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

71 69

Акціонери Товариства мають можливість особисто ознайомитись з 
матеріалами протягом строку, що починає свій перебіг від дати надси-
лання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення шля-
хом особистого ознайомлення у робочі дні, та в робочий час за місцезна-
ходженням Товариства (кім. 1) та за адресою: 03150, м. Київ, 
вул. Димитрова, 5, корпус 2, літера В1, 3 поверх, кімната 21 (особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Дирек-
тор Мохов В.О.), а в день проведення Зборів – у місці їх проведення.

Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за 
тією ж адресою.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:  
+380 44 364-79-33.

приватне аКцІонерне товариСтво
«УКрГаЗвидоБУтоК»

пат « дорСтрой» (код за ЄдрпоУ 01240893)
повідомляє, що чергові загальні зборів акціонерів відбудуться 30 квітня 

2015 року о 10 год. за адресою: луганська обл. м. Северодонецьк, про-
спект Хіміків,68. 

Початок реєстрації з 9.00 – 9.45 год.
порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акці-
онерів ПАТ «Дорстрой», затвердження регламенту роботи загальних збо-
рів акціонерів Товариства.

2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2014 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії про діяльність товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність товариства за 2014 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-

риства, балансу та звіту про фінансові результати за 2014 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (визначення порядку покриття 

збитків) Товариства за підсумками роботи у 2014 році.
7. Звільнення та обрання ревізійної комісії товариства.
8. Звільнення та обрання Наглядової ради Товариства.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість май-

на або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків 
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товари-
ства за 2014 рік, які можуть вчиняться товариством у період з 30 квітня 
2015 року по 30 квітня 2016 року (включно), із зазначенням характеру пра-
вочинів та їх граничної вартості.

10. Вирішення інших питань.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «дорстрой» на 01.01. 2015 р. (тис.грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 449,5 502,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 48,7 2243
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 233,0 1389
Сумарна дебіторська заборгованість 0 139.7
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -653,6 -546,8
Власний капітал -97,8 9,0
Статутний капітал 337,6 337,6
Додатковий капітал 218,2 218,2
Довгострокові зобов’язання 16,3 10,8
Поточні зобов’язання 531,0 483,0
Чистий прибуток (збиток) -106,8 -131,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1350368 1350368
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2
Для участі у зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представ-

никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі в зборах та голо-
суванні, засвідчених належним чином.

Електронна пошта patdorstroy@ukr.net
Генеральний директор пат «дорстрой»  в.п. помьотов

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «БанК миХайлІвСЬКий»
2. Код за ЄДРПОУ: 38619024
3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок рильський, буди-

нок  10-12/3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 594-94-28

5. Електронна поштова адреса: o.timonina@bankmikhailovsky.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bankmikhailovsky.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Поло-

ження про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 
03.12.2013 р.: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення:
24 березня 2015 року Єдиним акціонером ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВ-

СЬКИЙ», далі – Банк, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб 
Банку (Рішення №1 від 24 березня 2015 року):

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «БанК миХайлІвСЬКий»
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повІдомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «рамБУрС-елеватор»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР» 
(далі  – ПРАТ «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР» або Товариство) повідомляє про 
скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні 
збори):

повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР»;

ідентифікаційний код: 30111867;
місцезнаходження Товариства: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12;
дата проведення загальних зборів: 29.04.2015 року;
час початку загальних зборів: об 11:00 годині в день проведення за-

гальних зборів – 29.04.2015 року;
місце проведення загальних зборів: 04050, м. Київ, вул. мельнико-

ва,  12, к. №3;
час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 

зборах: реєстрація акціонерів буде проводитись в день проведення загаль-
них зборів (29.04.2015 року) з 10:30 до 10:55 години за адресою проведен-
ня загальних зборів.

Перелік акціонерів ПРАТ «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР», які мають право на 
участь у загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 23.04.2015 
року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України.

Акціонери ПРАТ «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР» мають можливість ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, за місцезнаходженням ПРАТ «РАМБУРС-
ЕЛЕВАТОР» (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, к. №3) у робочі дні: з по-
неділка по п’ятницю, у робочий час: з 9.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 
до 14.00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведен-
ня (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, к. №3). 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, Директор Товариства – Томкін Олександр Юрійович, тел. 
+38-044-458-50-53.

порядок денний 
річних загальних зборів акціонерів 

(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства 

та припинення повноважень членів реєстраційної комісії річних загальних 
зборів Товариства.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 
зборів Товариства.

3. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства та прийняття рішень за 

наслідками розгляду звіту. 
5. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2014 рік (річний звіт) та прийняття рішень за 
наслідками розгляду звіту.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства і висновків щодо річного 
звіту і балансу Товариства за 2014 рік та прийняття рішень за наслідками 
розгляду звіту.

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

2014 рік. Затвердження строку та порядку виплати дивідендів.
9. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Това-

риства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов 

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

12. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Това-
риства.

13. Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов 

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

14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року з дати прийняття рішення загальними зборами 
акціонерів, визначення характеру таких правочинів та їх граничної сукупної 
вартості.

15. Погодження зміни умов фінансування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ» (далі – ПАТ 
«ППР Броварський») перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (далі – Банк), за зобов’язаннями 
якого Товариство є майновим поручителем, та надання згоди, у випадку 
необхідності оформлення зміни умов фінансової поруки Товариства за 
зобов’язаннями ПАТ «ППР Броварський» перед Банком, на оформлення 
таких змін.

16. Затвердження проектів договорів щодо внесення змін у кредитний 
договір, договір застави та договір поруки.

17. Надання повноважень Директору Товариства на укладення та під-
писання відповідних договорів щодо внесення змін у кредитний договір, 
договір застави та договір поруки

18. Про внесення змін та доповнень до статуту ПРАТ «РАМБУРС-
ЕЛЕВАТОР» шляхом викладення у новій редакції; затвердження статуту 
Товариства в новій редакції та обрання особи, яка уповноважується на 
його підписання.

19. Про організацію державної реєстрації змін до установчих документів 
та відомостей про Товариство.

до УваГи аКцІонерІв! 
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись на підставі 

переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Для 
участі у загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представнику (-ам) акціо-
нера – також документ, що підтверджує повноваження представника на 
участь у загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства 
України.

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

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів   31166 31943
Основні засоби   - 2
Довгострокові фінансові інвестиції   19711 19711
Запаси  - -
Сумарна дебіторська заборгованість  10175 10195
Грошові кошти та їх еквіваленти  5 39
Нерозподілений прибуток  -64009 -32506
Власний капітал  -63009 -34504
Статутний капітал  1000 1000
Довгострокові зобов'язання  18229 34233
Поточні зобов'язання  31457 32214
Чистий прибуток (збиток)  -28505 -2999
Середньорічна кількість акцій (шт.) 690 690
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

директор прат «рамБУрС-елеватор»

1) достроково припинити 24 березня 2015 року повноваження (звільни-
ти) члена Ревізійної комісії Банку Марченко Марії Олександрівни. Підстава 
цього рішення – заява Марченко Марії Олександрівни. Строк, протягом яко-
го перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Банку - з 15.03.2014 року по 
24.03.2015 року. Марченко Марія Олександрівна непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має, пакетом акцій або часткою в статут-
ному капіталі Банку не володіє.

2) з 25 березня 2015 року призначити (обрати) строком до 14 березня 
2017 року (дати припинення повноважень Ревізійної комісії Банку, визначе-
ної рішенням єдиного акціонера Банку № 2 від 14.03.2014) представника 
єдиного акціонера Банку Хлоп’ячу Світлану Василівну членом Ревізійної 
комісії Банку (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). 
Підстава цього рішення – заява Хлоп’ячої Світлани Василівни. Протягом 

останніх п’яти років Хлоп’яча Світлана Василівна обіймала наступну поса-
ду: Головний бухгалтер ТОВ «Компанія з управління активами «Райффай-
зен Аваль». Хлоп’яча Світлана Василівна непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має, пакетом акцій або часткою в статутному 
капіталі Банку не володіє.

3. підпис.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Найменування посади: 
Голова правління
пат «БанК миХайлІвСЬКий»  __________  І.в дорошенко
 м.п., підпис  25.03.2015
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ЗатвердЖено
Рішенням Загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Протокол № 100 від 26 січня 2015 року

проСпеКт емІСІї ІнвеСтицІйниХ СертифІКатІв
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду 

«ІнвеСтицІйний КапІтал – фонд динамІЧний »
Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

(надалі – «Проспект»)
(публічне розміщення)

1. Характеристика компанії з управління активами:
1.1. Повне та скорочене найменування компанії управління активами:
Повне найменування: товариство з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «ІнвеСтицІйний КапІтал УКраї-
на»;

Скорочене найменування: тов «КУа «ІнвеСтицІйний КапІтал 
УКраїна» (надалі – «Компанія»). 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 34486135.
1.3. Місцезнаходження, номер телефону, факсу: Україна, 01030, 

м.  Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, телефон/факс (044) 581 08 22, 
(044) 581 08 23.

1.4. Дата державної реєстрації: 27 червня 2006 року.
1.5. Відомості про посадових осіб:

посада прізвище, ім'я, по 
батькові

пряме та/або опосередкова-
не володіння часткою в 

статутному капіталі 
Компанії

(відсотки щодо кожного)
Директор Ведринська Інна 

Володимирівна
Пряме володіння – 0%

Опосередковане володіння 
– 0%

Головний бухгалтер посада не передба-
чена

-

Голова
Ревізійної комісії

Камарицький Юрій 
Сергійович

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володін-

ня  –  0%
Член Ревізійної
комісії

Заболотна Ганна
Сергіївна

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володін-

ня  –  0%
Член Ревізійної
комісії

Кубитович Лілія
Вікторівна

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володін-

ня  –  0%
Голова
Наглядової Ради

Пасенюк Макар
Юрійович

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння  – 

22,74%
Член
Наглядової Ради

Стеценко Костянтин 
Вікторович

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння  – 

22,74%
Посадова особа 
служби внутрішньо-
го аудиту

Кубитович Лілія
Вікторівна

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володін-

ня  –  0%
Інші посадові особи 
не обирались

2. Характеристика пайового фонду: 
2.1. Повне і скорочене найменування:
Повне найменування: Закритий недиверсифікований пайовий ін-

вестиційний фонд «ІнвеСтицІйний КапІтал – фонд динамІЧ-
ний»;

Скорочене найменування: ЗнпІф «ІнвеСтицІйний КапІтал – фонд 
динамІЧний» (надалі – «Фонд»).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
Тип Фонду: закритий.
Вид Фонду: недиверсифікований.
Фонд не є спеціалізованим. Фонд не є кваліфікаційним.
Фонд не належить до біржового або венчурного фонду. 
2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про 

Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестуван-
ня (далі – ЄДРІСІ): 

Свідоцтво № 00299 від 05 січня 2015 року.
2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23200299
2.4. Термін закінчення діяльності Фонду: 04 січня 2020 року.

2.5. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу акти-
вів Фонду: 

не більше шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних серти-
фікатів Фонду.

3. текст регламенту фонду, зареєстрованого національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку: 

3.1. Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія»), наводиться в До-
датку № 1, який є невід’ємною частиною цього Проспекту.

4. дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів фон-
ду:

4.1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: публічне роз-
міщення.

4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які пла-
нується розмістити: 140 000 000,00 (сто сорок мільйонів) гривень.

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката: 1 000,00 (одна ти-
сяча) гривень.

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів: 140 000 (сто сорок тисяч) 
штук.

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.
4.6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів: іменні.
4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:
До дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Комісії 

про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, 
розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що 
визначається, виходячи з їх номінальної вартості.

Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором з 
робочого дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Ко-
місії про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів 
Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сер-
тифікату Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду. 

Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду визначається 
як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість 
інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату прове-
дення розрахунку.

При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосо-
вується.

4.8. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних серти-
фікатів: не раніше дати реєстрації випуску в Національній комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, присвоєння міжнародного ідентифікаційного 
номера. 

4.9. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів: 04 жовтня 
2019 року.

4.10. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 
01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21.

4.11. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фон-
ду. 

Власник інвестиційного сертифікату має право:
- право власності учасника на частку активів Фонду відповідно до кіль-

кості інвестиційних сертифікатів, що належать учаснику;
- право відчужувати належні учаснику інвестиційні сертифікати у відпо-

відності до вимог діючого законодавства України;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством та Регламентом 

Фонду.
5. порядок розміщення інвестиційних сертифікатів фонду, в тому 

числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифіка-
тів, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

5.1. Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом публічного розмі-
щення. Публічне розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійсню-
ється серед осіб, коло яких заздалегідь не визначене.

5.2. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюються Ком-
панією безпосередньо. 

5.3. Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на під-
ставі поданої інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів 
Фонду, форма яких установлена Комісією. 

Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Ком-
панії. 

У заявці на придбання зазначається сума коштів, на яку придбаваються 
інвестиційні сертифікати Фонду.

Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаваються інвесто-
ром, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну од-
ного інвестиційного сертифікату Фонду, визначену на день надходження 
коштів на рахунок Фонду.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із 
сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

ЗаКритий недиверСифІКований пайовий ІнвеСтицІйний фонд
«ІнвеСтицІйний КапІтал  – фонд динамІЧний» товариСтва З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ 

«КомпанІя З УправлІння аКтивами «ІнвеСтицІйний КапІтал УКраїна»
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• залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором 
цінних паперів інституту спільного інвестування;

• залишок коштів сплачується інвестору під час викупу цінних паперів 
інституту спільного інвестування;

• залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отри-
мання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

5.4. У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав ви-
значених чинним законодавством.

5.5. Зберігач активів, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма) та їх 
пов’язані особи не можуть бути учасниками Фонду, з яким вони уклали до-
говір про обслуговування. 

5.6. Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами інвестор 
повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. 

6. порядок оплати інвестиційних сертифікатів фонду.
6.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється ви-

ключно коштами. 
Особа, яка придбаває інвестиційні сертифікати Фонду у Компанії, 

зобов'язана оплатити такі інвестиційні сертифікати не пізніше 3 (трьох) ро-
бочих днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифі-
катів.

6.2. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на при-
дбання інвестиційних сертифікатів та днем виконання Компанією всіх дій, 
необхідних і достатніх для списання (переказу) інвестиційних сертифікатів 
на користь інвестора, не повинен перевищувати 7 (семи) робочих днів. 

6.3. Оплата інвестиційних сертифікатів Фонду у розстрочку не допуска-
ється.

7. Зобов’язання Компанії щодо повернення коштів інвесторам у 
разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання емісії ін-
вестиційних сертифікатів недобросовісною, визнання випуску інвес-
тиційних сертифікатів таким, що не відбувся та строк повернення ко-
штів.

7.1. У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання Комісі-
єю випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та визнання 
емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною кошти повертаються ін-
весторам у строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством. 

8. порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів 
фонду.

8.1. Протягом 10 (десяти) днів з дати реєстрації проспекту емісії інвести-
ційних сертифікатів Фонду, Компанія зобов’язана розмістити зареєстрова-
ний проспект емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті. 

8.2. Не менш як за 10 (десять) днів до дати початку укладення договорів 
з першими власниками інвестиційних сертифікатів Компанія зобов’язана 
опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів 
зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів у повному об-
сязі.

8.3. Протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії інвести-
ційних сертифікатів Фонду Компанія зобов’язана:

- розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сер-
тифікатів на власному веб-сайті;

- опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних папе-
рів зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

8.4. Якщо після публічного розміщення інвестиційних сертифікатів Фон-
ду уповноваженим органом Компанії прийнято рішення про приватне роз-
міщення наступної емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, інформація про 
таке рішення доводиться до відома усіх учасників Фонду шляхом надіслан-
ня рекомендованих листів або вручення персонально.

9. Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів (активів) 
фонду для покриття збитків компанії з управління активами.

9.1. В процесі діяльності Компанія відповідно до вимог чинного законо-
давства України зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду 
для покриття збитків Компанії.

10. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвести-
ційних сертифікатів фонду.

10.1. Компанія емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює впер-
ше.

11. відомості про зберігача 
Повне найменування - Публічне акціонерне товариство «УКРСИБ-

БАНК».
Код за ЄДРПОУ – 09807750.
Місцезнаходження – 61001, м. Харків, пр. Московський, 60.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, а саме – депозитарної діяльності депозитарної установи, строк 
дії ліцензії з 12.10.2013 року необмежений;

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестуван-
ня, строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений.

12. відомості про аудитора (аудиторську фірму)

Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю Ауди-
торська фірма «ФІНЕКС-АУДИТ».

Код за ЄДРПОУ – 32237449.
Місцезнаходження: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, буд.5/7/9, к. 2.
Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру ауди-

торських фірм та аудиторів: строк дії свідоцтва з 26.12.2002 р. по 
27.09.2017  р. 

Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: строк дії свідоцтва з 
12.03.2013 р. по 27.09.2017 р.

13. відомості про оцінювача майна
Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кан-

зас»
Код за ЄДРПОУ –31902816.
Місцезнаходження: 04211, м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 7, 

корп. 2 літера А
строку дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності p 05.11.2012 р. до 

05.11.2015 р.
14. відомості про торговця(ів) цінними паперами:
Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу інвес-

тиційних сертифікатів послугами торговця цінними паперами не користу-
ється. 

директор
тов «КУа «ІнвеСтицІйний КапІтал УКраїна» ______ ведринська І.в.
особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку в 
тов «КУа «ІнвеСтицІйний КапІтал УКраїна»
директор 
аудиторська компанія 
«аГентСтво фІнанСовиХ КонСУлЬтантІв» _______мозгова І. Є. 

Додаток № 1 до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ДИНАМІЧНИЙ »

ЗатвердЖено
Рішенням Загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Протокол № 96 від 4 грудня 2014 року

Голова Загальних зборів
_____________________________

реГламент
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду

«ІнвеСтицІйний КапІтал – фонд динамІЧний»
Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

1. відомості про фонд:
1.1. Повне найменування пайового фонду: Закритий недиверсифіко-

ваний пайовий інвестиційний фонд «ІнвеСтицІйний КапІтал – фонд 
динамІЧний» (надалі – «Фонд»).

1.2. Скорочена назва Фонду: ЗнпІф «ІнвеСтицІйний КапІтал – 
фонд динамІЧний».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
1.3. Тип фонду: закритий.
1.4. Вид фонду: недиверсифікований.
1.5. Фонд не належить до біржового або венчурного фонду.
1.6. Строк діяльності Фонду: 5 (п’ять) років з дати реєстрації в Єдиному 

державному реєстрі інститутів спільного інвестування (надалі – «ЄДРІСІ»).
1.7. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього 

до ЄДРІСІ.
2. відомості про компанію з управління активами:
2.1. Повне найменування компанії з управління активами: ТОВАРИСТВО 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі – «Компанія»);

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРА-
ЇНА».

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 34486135.
2.3. Місцезнаходження Компанії: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмель-

ницького, буд. 19-21.
3. Участь у фонді.
3.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є влас-

никами інвестиційних сертифікатів цього Фонду. 
4. порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття 

витрат, пов`язаних з діяльністю фонду, що відшкодовуються за раху-
нок його активів.

4.1. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих акти-
вів Фонду та виплачується коштами.
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4.2. Винагорода Компанії нараховується щомісяця коштами після закін-
чення календарного місяця.

4.3. Розмір винагороди Компанії становить 1 (один) відсотки середньої 
вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, визначеної відпо-
відно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (надалі – «Комісія»). 

Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії, не 
може перевищувати 5 (п’яти) відсотків середньої вартості чистих активів 
Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахова-
ної в порядку, установленому нормативно-правовими актами Комісії. 

4.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Ком-
панії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості 
чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного 
місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перера-
хунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вар-
тості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартос-
ті чистих активів Фонду.

4.5. За рішенням уповноваженого органу Компанії крім винагороди, може 
виплачуватись премія. Розмір премії не може перевищувати 15 (п’ятнадцяти) 
відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності 
за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декла-
рації на відповідний фінансовий рік. 

4.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:
 винагорода Компанії;
 винагорода зберігачу Фонду;
 винагорода аудитору Фонду;
 винагорода оцінювачу майна Фонду;
 винагорода торговцю цінними паперами; 
 витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
- реєстраційні послуги;
- розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
- нотаріальні послуги;
- послуги депозитарію;
- оплата послуг фондової біржі;
- оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльнос-

ті Фонду;
- інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо ді-

яльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається роз-
міщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпе-
чення спільного інвестування);

- орендна плата;
- рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням ре-

клами щодо Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних 

паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залуче-
ні Компанією для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду;

- витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомо-
го майна, що входить до складу активів Фонду;

- судові витрати, пов’язані з діяльністю Фонду;
- податки та збори, передбачені законодавством України.
4.7. Визначені в пункті 4.6 цього Регламенту витрати (крім винагороди та 

премії Компанії, податків та зборів, передбачених чинним законодавством) 
не повинні перевищувати 5 (п’яти) відсотків середньорічної вартості чистих 
активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до 
нормативно-правових актів Комісії.

4.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чиним за-
конодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

5. порядок виплати дивідендів.
5.1. Порядок розподілу прибутку затверджується уповноваженим орга-

ном Компанії.
5.2. Прибуток Фонду, що залишився після покриття витрат, визначених у 

розділі 4 цього Регламенту, розподіляється серед учасників пропорційно 
кількості належних їм інвестиційних сертифікатів або спрямовується на 
збільшення активів Фонду. 

Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Фонду на 
початок строку виплати дивідендів.

5.3. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат 
визначається уповноваженим органом Компанії.

5.4. В разі прийняття уповноваженим органом Компанії рішення про ви-
плату дивідендів виплата дивідендів учасникам здійснюється один раз на 
рік до 31 грудня року, наступного за звітним.

5.5. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у догово-
рах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявою 
учасника та відповідно до чинного законодавства.

5.6. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодав-
ства про депозитарну систему.

6. порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією 
фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних 
сертифікатів та підстави відповідно до законодавства України, за яких 
може бути відмовлено у прийомі таких заявок 

6.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп 

інвестиційних сертифікатів Фонду до моменту припинення діяльності Фонду 
(достроковий викуп). Уповноважений орган Компанії може прийняти рішен-
ня про достроковий викуп інвестиційних сертифікатів Фонду лише у випад-
ку, якщо в результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою 
від встановленого Законом мінімального обсягу активів Фонду.

6.2. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду 
на користь Компанії Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі 
при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 (п’ятнадцяти) робо-
чих днів.

6.3. При здійсненні дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фон-
ду може встановлюватися знижка від розрахункової вартості інвестиційного 
сертифікату Фонду, яка залишається в активах Фонду. Розмір знижки при 
здійсненні дострокового викупу становить 1 (один) відсоток від розрахунко-
вої вартості інвестиційного сертифікату Фонду. Рішення про застосування 
знижки приймається Уповноваженим органом Компанії.

6.4. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяль-
ності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здій-
снюється.

6.5. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі по-
даної учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма 
якої встановлена чинним законодавством.

6.6. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Ком-
панії або торговцю цінними паперами відповідно до проспекту емісії інвес-
тиційних сертифікатів Фонду. 

У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що 
пред'являються до викупу.

6.7. У прийманні заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може 
бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

6.8. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації 
встановлюється нормативно-правовими актами Комісії. 

7. напрями інвестицій.
7.1. Напрями та обмеження інвестиційної діяльності Фонду визначають-

ся в Інвестиційній декларації Фонду, яка є невід’ємною частиною цього Ре-
гламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

8. порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення 
(викупу) інвестиційних сертифікатів фонду.

8.1. Вартість чистих активів Фонду встановлюється згідно з порядком, 
передбаченим «Положенням про порядок визначення вартості чистих акти-
вів інститутів спільного інвестування», надалі – «Положення», затвердже-
ним Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
30 липня 2013 № 1336. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у 
випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вар-
тості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з 
вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів. 

8.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на: 
1) день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального 

обсягу активів Фондом;
2) останній календарний день місяця; 
3) день, починаючи з якої до структури активів Фонду застосовуються 

обмеження, встановлені законодавством; 
4) день складання інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річ-

на); 
5) кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під 

час розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвес-
тиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифі-
катів Фонду (під час дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фон-
ду); 

6) день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду; 
7) день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.
8.3. До дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність 
Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, розміщення інвес-
тиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається, ви-
ходячи з їх номінальної вартості.

8.4. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються ін-
вестором з робочого дня, що настає за днем отримання письмового повідо-
млення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відпо-
відність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, 
визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату 
на день надходження коштів на рахунок Фонду. 

Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як - ре-
зультат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних 
сертифікатів, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахун-
кової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка включається до акти-
вів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсо-
тка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду.

8.5. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у учасників, 
визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіка-
та, що встановлена на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів 
на рахунок Компанії Фонду.
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8.6. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються 
виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості 
чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що 
перебуває в обігу. 

Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як ре-
зультат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних 
сертифікатів, що перебувають в обігу на день розрахунку.

8.7. Компанія несе зобов`язання щодо дотримання норм, передбачених 
цим Регламентом. 

директор товариСтва З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ
«КомпанІя З УправлІння аКтивами «ІнвеСтицІний КапІтал 

УКраїна»
____________________ 
ведринська І.в.

Додаток № 1 до Регламенту
Закритого недиверсифікованого 
пайового інвестиційного фонду

«ІнвеСтицІйний КапІтал – фонд динамІЧний»
Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами
«ІНВЕСТИЦІНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

ЗатвердЖено
Рішенням Загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами

«ІНВЕСТИЦІНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Протокол № 96 від 4 грудня 2014 року

Голова Загальних зборів
__________________________________

ІнвеСтицІйна деКларацІя
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду 

«ІнвеСтицІйний КапІтал – фонд динамІЧний»
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 

активами «ІНВЕСТИЦІНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
1. основні напрями інвестиційної діяльності:
Активи Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ДИНАМІЧНИЙ» складаються з:

− цінних паперів (цінних паперів вітчизняних та іноземних емітентів, дер-
жавних цінних паперів, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів 
України, цінних паперів іноземних держав, цінних паперів органів місцевого 
самоврядування);

− грошових коштів (в тому числі в іноземній валюті);
− банківських металів;
− інших активів, не заборонених чинним законодавством України.
Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим 

чинним законодавством щодо структури активів недиверсифікованого ін-
вестиційного фонду. До складу активів Фонду не можуть входити активи, 
перелік яких встановлено нормативно-правовими актами Комісії.

Фонд здійснює інвестування в усі галузі народного господарства, з 
урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. 
Пріоритетні галузі інвестування: фінансово-банківська, паливно-
енергетична, гірничо–видобувна, металургійна, машинобудівна, теле-
комунікаційна, будівельна та сільськогосподарська галузі народного 
господарства.

2. ризики, що пов’язані з інвестуванням.
Ризики, що пов’язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх 

факторів, в тому числі, що пов’язані з:
 світовими фінансовим кризами;
 можливістю дефолту держави за своїми зобов’язаннями;
 банкрутством емітента;
 змінами світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках;
 діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.
3. обмеження інвестиційної діяльності:
Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, вста-

новлених законодавством України. Активи Фонду формуються з додержан-
ням вимог, визначених в статтею 48 Закону України «Про інститути спільно-
го інвестування». 

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та засто-
совуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Запланований прибуток:
Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозва-

женої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.
директор товариСтва З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ
«КомпанІя З УправлІння аКтивами «ІнвеСтицІний КапІтал 

УКраїна»
____________________ 
ведринська І.в.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ЗаКритий недиверСифІКований 
Корпоративний ІнвеСтицІйний 

фонд «вІК» 
(надалі – «Товариство»)

(код ЄДРПОУ 34294509, адреса: 04176, м. Київ, вул. Електриків 29-А)
повідомляє про те, що чергові 

агальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2015 року о 14.00 
за адресою: м. Київ, вул. електриків, 29-а, оф. 22

порядок денний:
1. Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів ак-

ціонерів. 
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
3. Розгляд питання про затвердження річних результатів діяльності та 

річної фінансової звітності Товариства за 2014 р. 
4. Розгляд питання щодо нарахування та виплати дивідендів.
5. Розгляд питання щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства.
6. Про затвердження Договору про управління активами.
7. Про затвердження Договору з оцінювачем майна
8. Про затвердження Договору з аудитором.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: 23 квітня 2015 року.
Реєстрація учасників відбудеться 13.00 до 13.50 в день зборів.
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, пред-

ставникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного 
законодавства України. 

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціо-
нери можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29-А, 
оф.22 (у робочі дні з 10.00 до 13.00). Особа відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: Директор ТОВ «КУА «Ф’южн Ка-
пітал Партнерз» Ганапольський Д.О.

Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій фор-
мі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 
20  днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

телефон для довідок: (044) 351-78-66.

наглядова рада пат «ЗнКІф «вІК»

повІдомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів прат «КднК»
Відповідно до рішення Наглядової ради від 24 лютого 2015 р. (прото-

кол № 10) Приватне акціонерне товариство «Книжкова друкарня наукової 
книги», місцезнаходження:  вул. Терещенківська, 4-Б, м. Київ, 01004, по-
відомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів та запро-
шує Вас прибути 28 квітня 2015 р. за адресою: 04107, м. Київ, вул. Баг-
говутівська, 17-21, офіс 217, 2 поверх. Початок зборів о 9 год. 30 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проходитиме 
28  квітня 2015 р. з 9 год. 00 хв. по 9 год. 30 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 24 година 22 квітня 2015 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання голови, секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ  «КДНК», 

а також Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ  «КДНК». 
2. Затвердження річного звіту ПрАТ «КДНК» за 2014 рік. 
3. Затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «КДНК» за 2014 рік.
4. Затвердження звіту Генерального директора ПрАТ «КДНК» за 2014  рік.
5. Затвердження звіту Ревізора ПрАТ «КДНК» за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
Акціонери, які мають бажання ознайомитися з матеріалами під час під-

готовки до Загальних зборів можуть звертатися за наданням таких доку-
ментів до Генерального директора ПрАТ «КДНК» Святоцького Олександра 
Дмитровича за тел. (044) 537-51-00 або за адресою: 01004, м. Київ, вул.  Те-
рещенківська, 4-Б, к. 109 в робочі дні з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Можливість для ознайомлення з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, також буде надана в день прове-
дення Загальних зборів за адресою: 04107, м. Київ, вул. Багговутів-
ська,  17-21, офіс 217, 2 поверх.

Зауважуємо, що в силу пункту 10 розділу VI Закону України «Про депо-
зитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізо-
вані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної устано-
ви та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій ра-
хунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

В іншому разі цінні папери такого власника (які дають право на участь 
в органах емітента) не враховуватимуться при визначенні кворуму та при 
голосуванні на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КДНК».

Генеральний директор  о. д. Святоцький
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повідомлення про проведення загальних зборів 
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КредІ 

аГрІКолЬ БанК» (надалі – «Банк») повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»), які відбудуться 27 квіт-
ня 2015 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. пушкін-
ська, буд. 42/4, 5 поверх, Конференц-зал. 

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах відбудеться з 15 години 
00  хвилин по 15 годину 45 хвилин за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах, – станом на 24 годину 00 хвилин 21 квітня 2015 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів 

Банку. 
3. Звіт Правління та Спостережної Ради про результати діяльності Бан-

ку у 2014 році та визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік, 
прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської 
діяльності Банку у 2014 році та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

5. Розгляд аудиторського висновку (звіту) про результати перевірки річ-
ної звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності 
Банку за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

6. Про затвердження звітів та річних результатів діяльності Банку за 
2014 рік.

7. Про затвердження та розподіл прибутку і збитків Банку за 2014 рік. 
8. Про внесення змін та доповнень до статуту Банку шляхом його ви-

кладення в новій редакції.
9. Про внесення змін та доповнень до положення про Загальні збори 

акціонерів Банку шляхом його викладення в новій редакції.
10. Про внесення змін та доповнень до положення про Спостережну 

Раду Банку шляхом його викладення в новій редакції.
11. Про внесення змін та доповнень до положення про Ревізійну комісію 

Банку шляхом його викладення в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до положення про Правління Банку 

шляхом його викладення в новій редакції.
13. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної 

Ради Банку.
14. Про затвердження кількісного складу та терміну дії Спостережної 

Ради Банку.
15. Про обрання Голови та Членів Спостережної Ради Банку.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладають-

ся з Головою та Членами Спостережної Ради, встановлення розміру їхньої 

винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів.
17. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 

Банку.
18. Про затвердження кількісного складу та терміну дії Ревізійної комісії 

Банку.
19. Про обрання Голови та Членів Ревізійної комісії Банку.
Для участі у Зборах запрошуються акціонери Банку або їх представни-

ки, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформленими у 
відповідності до приписів чинного законодавства України. Акціонери або їх 
уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший до-
кумент, що посвідчує особу.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, здійснюється у головному офісі Банку за адресою: 
м.  Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, кімната 502 з понеділка по п’ятницю з 
11-00 год. до 13-00 год., а у день проведення Зборів - за місцем їх проведен-
ня. Відповідальна особа – Федоренко Юлія Дмитрівна, тел. (044) 392 70 14.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «КредІ аГрІКолЬ БанК»

за 2014 рік (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 21 281 205 14 182 318
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 063 505 1 913 493
Кошти в інших банках та НБУ 2 883 018 515
Кредити та заборгованість клієнтів (з врахуван-
ням резервів)

14 766 282 11 590 177

Усього зобов'язань 19 640 134 12 353 397
Кошти банків 964 233 738 159
Кошти клієнтів 17 625 200 10 832 255
Усього власного капіталу та частка меншості 1 641 071 1 828 921
Статутний капітал 1 222 929 1 222 929
Чистий прибуток/(збиток) 154 570 409 852
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.13 0.34

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

0.13 0.34

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 
27.03.2015 р., № 59(2063)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління  _______  Жан-поль пьотровскі
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  26.03.2015 року

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «аГрарний КомерцІйний БанК»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне това-
риство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21570492
1.4 Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, Димитрова, 9-а
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 205-41-80, 

(044)  205-41-80
1.6 Електронна поштова адреса емітента: IChirikova@agrocombank.

kiev.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.agrocombank.kiev.ua
1.8 Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Рiшенням Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» вiд 19.03.2015р. 

(Протокол № 51) прийнято рiшення про змiни в складi посадових осiб Бан-
ку, а саме звiльнення Голови Правлiння Бондаренко Ольги Григорівни. 
Пiдстава звiльнення - заява про звiльнення вiд Бондаренко О.Г. Бондарен-
ко Ольга Григорівна - паспорт серiї ТТ №233848 виданий 07.08.2014 р. 
Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві. Повна назва посади, з якої 
звiльнено Бондаренко Ольгу Григорівну - Голова Правлiння ПАТ «Агроком-
банк». Бондаренко Ольга Григорівна часткою у статутному капiталi не 
володiє. Змiни у складi Правлiння вiдбулися на пiдставi рiшення Спосте-
режної ради Банку. Бондаренко Ольга Григорівна непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Бондаренко Ольга Григорівна пере-

бувала на посадi протягом 1 року 9 мiсяцiв.
Рiшенням Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» вiд 19.03.2015р. (Прото-

кол № 51) прийнято рiшення про змiни в складi посадових осiб Банку, а саме 
призначення виконуючим обов’язки Голови Правлiння Хейло Галину Михайлів-
ну. Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) 
- ВА 009690, видано 05.09.1995р., Ворошиловським РВ УМВС України в м. До-
нецьк. Хейло Г.М. часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Пiдстава но-
вого призначення – звiльнення з посади Голови Правлiння Бондаренко О.Г. 
Попереднi посади у банкiвськiй сферi: Донецький комерційний біржовий банк 
«Донбіржбанк» - спеціаліст управління обліку та контролю, спеціаліст відділу 
внутрішньобанківських операцій управління бухгалтерського обліку та звітності, 
спеціаліст відділу планування та аналізу, провідний спеціаліст відділу плануван-
ня та аналізу, провідний спеціаліст відділу планування, аналізу та оцінки ризиків, 
начальник бюджетного відділу, начальник відділу фінансового планування; 
ВАТ  КБ «Південкомбанк» - заступник начальника фінансово-бюджетного управ-
ління, начальник фінансово-бюджетного управління; ВАТ «КБ «Преміум» - на-
чальник фінансово-аналітичного управління, начальник управління ризиків та 
фінансового аналізу; ВАТ «Класикбанк» - начальник управління ризиків та фі-
нансового аналізу; ПАТ «Фінексбанк» - начальник відділу аналізу та управління 
ризиками, начальник управління аналізу та оцінки ризиків; ПАТ «Грін Банк» - в.о. 
заступника Голови Правління, заступник Голови Правління; ПАТ «Агроком-
банк»- радник Голови Правління, заступник Голови Правлiння. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Хейло Г.М. призначено на 
посаду на умовах безстрокового трудового договору. 

3. підпис
виконуючий обов’язки Голови правління Хейло Галина михайлівна 

підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 27 квітня 2015 року з 10 години 00 хвилин 
до 10 години 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2015 року 
об  11- 00 годині.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 04073, 
м.  Київ, вул.. марко вовчок, 12/14 (кабінет Голови правління).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 04073, м. Київ, вул.. Марко 
Вовчок, 12/14 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведених Зборів 21 квітня 2015 року.

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

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

ства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління 

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 ко-

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

2015  рік.
Порядок ознайомлення акціонерів під час підготовки до Зборів: Кожен 

акціонер може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
Україна, 04073, м. Київ, вул.. Марко Вовчок, 12/14 , кожного робочого дня 
з 10-00 до 13-00 години, а в день проведення Зборів – також у місці їх 
проведення.

Відповідний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Збо-
рів Голова Правління.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний 
2014р.

попередній 
2013р.

Усього активів 3625 2111
Основні засоби (залишкова вартість) 2009 2047
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси в т.ч. готова продукція 34 17
Сумарна дебіторська заборгованість 1507 825
Грошові кошти в еквівалентах 77 75
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

3017 612

Власний капітал 3425 2373
Статутний капітал 178 178
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 153 104
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0,54 0,54
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

355120 355120

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

18 20

Для участі у 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)
телефон для довідок: (044) 468-84-61.

Шановні акціонери!

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «пІонтеКС»
(надалі – Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори)

Публічне акціонерне товариство «Агронафтогазтехсервіс» (місцезнахо-
дження: 78260, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, смт. Гвіздець, 
вул. І.Франка) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товари-
ства 28 квітня 2015 року о 12:00 за адресою: Івано-франківська обл., 
Коломийський р-н, смт. Гвіздець, вул. І.франка (актовий зал).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться о 
10:30 год. та закінчиться об 11:45 год. Перелік акціонерів, які мають право 
брати участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 22 квіт-
ня 2015 року.

порядоК денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження фінансових результатів та річного балансу Товариства 

за 2014 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів акціонерів за 2014 рік.
9. Переобрання членів наглядових та контролюючих органів Товари-

ства.
10. Попереднє схвалення значних правочинів в порядку ч.3 ст.70 Закону 

України «Про акціонерні товариства».
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2014 р. (тис.грн.)
найменування показника період

звіт-
ний  – 

2014 рік

попере-
дній  – 2013 

рік
Усього активів 3683 4651
Основні засоби 94 136
Довгострокові фінансові інвестиції (інші 
фінансові інвестиції)

- -

Запаси 302 303

Сумарна дебіторська заборгованість 3897 3891
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток 1118 1642
Власний капітал 701 701
Статутний капітал 1428 1428
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 436 843
Чистий прибуток (збиток) -524 -988
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5711772 5711772
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 4

У відповідності до вимог ст.36 Закону України ″Про акціонерні товари-
ства″ та п.9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) 
рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому 
обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи 
або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість 
(тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з 
рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату 
подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рі-
шень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) 
або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної ін-
формації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства, або 
шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером 
у його письмовому запиті.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів – Генеральний директор Михавків Дмитро 
Васильович.

Телефон для довідок: тел. (03433) 6-12-53.
наглядова рада пат «агронафтогазтехсервіс»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«аГронафтоГаЗтеХСервІС»
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правлІння приватноГо аКцІонерноГо това-
риСтва «Кар'ЄроУправлІння.» (код ЄДРПОУ 05505526) 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  
30 квітня 2015 року о 12.00 год. за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 79021, м. львів, вул. Кульпарківська, 93 (в будинку адміні-
страції прат «Кар'єроуправління..»). Реєстрація учасників зборів прово-
диться з 11.00 год. до 11.45 год. 

порядоК денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів і затвердження 

регламенту зборів акціонерів.
2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 

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

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора за 2014 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності за 2014 рік.

оСновнІ поКаЗниКи
фінансово-господарської діяльності підприємства(тис.грн.)

найменування показника Звітній 
період

попередній 
період

Усього активів 9217 8372
Основні засоби 3690 3595

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 168 104
Сумарна дебіторська заборгованість 3662 3413
Грошові кошти та їх еквіваленти 532 326
Нерозподілений прибуток 5415 4814
Власний капітал 8274 7673
Статутний капітал 1579 1579
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 943 699
Чистий прибуток (збиток) 0,76137 (0.16722)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 789369 789369
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)

28 24

З матеріалами, що пов'язані з порядком денним зборів, акціонери мо-
жуть ознайомитись у робочі дні з 11.00 год. до 15.00 год. за місцезнахо-
дженням Товариства. 

Відповідальна особа за роботу з акціонерами – Бурка О.Я Довідки за 
телефонами – (032) 292-07-99; 292-07-90.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загаль-
них зборах акціонерів – 27 квітня 2015 року.

правління прат «Кар’єроуправління.»

приватне аКцІонерне товариСтво «Жито-
мирпУСКоналадКа» (код за ЄДРПОУ 05450044), місцезнахо-
дження м. Житомир, провулок 1-ий Іподромний, буд.15-а (надалі за тек-
стом – Товариство) повідомляє, що 30 квітня 2015 року в кабінеті №1 
директора Товариства за адресою м. Житомир, провулок 1-ий Іподром-
ний, буд.15-а відбудуться чергові загальні збори акціонерів (надалі за 
текстом – загальні збори). Початок загальних зборів о 11 год. 40 хв. Реє-
страція учасників загальних зборів відбудеться 30 квітня 2015 року з 
11  год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем проведення загальних зборів.
перелІК питанЬ, Що виноСятЬСя на ГолоСУвання (порядоК 

денний)
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2014 рік, звіту виконавчого органу за 2014 рік, звіту Ревізора за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2014 році.
До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 

документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загаль-
них зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Житомир, провулок 1-ий 
Іподромний, буд.15-а (в кабінеті №2 головного бухгалтера), а в день прове-
дення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Това-
риства Іщенко Т.Є. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається на 24 годину 24 квітня 2015 року. Для участі у загальних 
зборах при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або 
представника; довіреність на право участі у загальних зборах – для пред-
ставників акціонерів. Телефон для довідок (0412) 361487.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.) 
 найменування показника 2014 рік 2013 рік

Усього активів 932,5 802,4
Основні засоби 353,5 260,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 478,9 474,1
Сумарна дебіторська заборгованість 26,7 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 20,7 15,6
Нерозділений прибуток (непокритий збиток) -147,7 -222,9
Власний капітал 204,4 129,2
Статутний капітал 35,6 35,6
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 728,1 673,2
Чистий прибуток (збиток) 75,2 16,0
Середньорічна кількість акцій, шт. 142384 142384
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 8 7

приватне аКцІонерне товариСтво «Житомир-
СЬКе ШляХово-БУдІвелЬне УправлІння № 19» (код 
за ЄДРПОУ 03449947, місцезнаходження - м. Житомир, вул. Корольова, 
буд.  21-Б) повідомляє, що 29 квітня 2015 року в актовому залі ПрАТ «ШБУ 
№19» за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, буд.21-Б відбудуться за-
гальні збори акціонерів (надалі за текстом-загальні збори). Початок загальних 
зборів о 10.00 год. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 29 квітня 
2015 року з 9.00 год. до 9.45 год. за місцем проведення загальних зборів. Пере-
лік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 
24  годину 23 квітня 2015 року.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з 

питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора Това-

риства за 2014 рік та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2014р.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.
Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати 

документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт та до-
віреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Акціонери під час 
підготовки до загальних зборів можуть ознайомитись з матеріалами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та 
робочий час в кабінеті відділу кадрів Товариства за адресою: м. Житомир, 
вул. Корольва, 21-б на підставі наданого акціонером Товариству відповід-
ного письмового запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами  – директор Товариства Фещенко О.А.

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

Найменування показника
Період

Звітний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 4198 4638
Основні засоби 1416 1194
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 766,7 425
Сумарна дебіторська заборгованість 982 2024
Грошові кошти та їх еквіваленти 58 181
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 38 236
Власний капітал 698 698
Статутний капітал 9 9
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 3453 3695
Чистий прибуток (збиток) 38 236
Середньорічна кількість акцій (шт) 8357 8357
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 23
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Шановні акціонери, 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СУдноБУдІвний Завод 

«плаЗ» 
(скорочене найменування - ПРАТ «СБЗ «ПЛАЗ») 

(місцезнаходження: Україна, 87509, Донецька область, місто Маріу-
поль, вулиця Заозерна, будинок 62)

повідомляє акціонерів, про чергові загальні збори акціонерів Товари-
ства які відбудуться 27 квітня 2015 року об 12 годині за адресою: 
Україна, 87509, донецька область, місто маріуполь, вулиця Заозер-
на, будинок 62 (адміністративна будівля, офіс 4).

Реєстрація акціонерів та/або їхніх уповноважених представників для 
участі у чергових загальних зборах акціонерів проводиться з 9.30 до 
11.30 за адресою: Україна, 87509, Донецька область, місто Маріуполь, 
вулиця Заозерна, будинок 62 (адміністративна будівля, офіс 4), телефон 
для довідок (062)-335-40-65. 

Для реєстрації та участі у чергових загальних зборах акціонерів То-
вариства, акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший доку-
мент, що посвідчує особу, для представників акціонерів – паспорт та 
належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження 
на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Реєстр акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних 
зборах акціонерів, буде складено на 24 годину 21 квітня 2015 року. 

. 
порядок денний

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності ПРАТ «СБЗ «ПЛАЗ» за 2014 рік.

2. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності 
ПРАТ «СБЗ «ПЛАЗ» за 2014 рік.

3. Про затвердження звіту Генерального директора та балансу Това-
риства за 2014 рік.

4. Про затвердження звіту Ревізора ПРАТ «СБЗ «ПЛАЗ» за 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2014 рік.
6. Про посадових осіб ПРАТ «СБЗ «ПЛАЗ».
7. Про затвердження значних правочинів та призначення відпові-

дального на підписання значних правочинів.
основні показники

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис.грн)

найменування
період

звітний попере-
дній

Усього активів 10191,7 9555,8
Основні засоби 2410,2 2633,0
Довгострокові фінансові інвестиції 2,4 2,4
Запаси 5926,8 5861,5
Сумарна дебіторська заборгованість 1039,3 972,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 102,4 0,4
Нерозподілений прибуток (5036,9) (4725,7)
Власний капітал (931,0) (1215,0)
Статутний капітал 1300,0 1300,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 11122,7 10770,8
Чистий прибуток (збиток) (312,9) (1165,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом звітного 
року
Чисельність працівників 9 9

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питання по-
рядку денного чергових загальних зборів Товариства акціонери 
ПРАТ  «СБЗ «ПЛАЗ» та/або представники акціонерів можуть ознайоми-
тися до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товари-
ства з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.00 за адресою: Україна, 87509, 
Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Заозерна, будинок 62 (адмі-
ністративна будівля, офіс 4). Відповідальна особа за ознайомлення ак-
ціонерів (представників акціонерів) з документами (матеріалами) поряд-
ку денного – Семьонов Олег Іванович. 

явка обов´язкова.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Генеральний директор
прат «СБЗ «плаЗ» ____________ Семьонов о.І.

До уваги акціонерів 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «оБУХІвСЬКе» 

(далі – Товариство, місцезнаходження: Київська обл., м. Обухів, 
м-н  Петровський, буд. 26, код ЄДРПОУ 00857284)

Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться «30» квітня 2015 року о 12:00 годині за адре-
сою: Київська обл., м. обухів, м-н петровський, буд. 22, Будинок 
культури, актовий зал (перший поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 24-та година 24.04.2015 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. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), стро-

ків та порядку виплати дивідендів.
7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 

Товариством протягом року.
11. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо 

вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочи-
нів.

12. Про відчуження всіх належних Товариству нежитлових будівель, 
включаючи всі його (їх) приналежності та обладнання, яке встановлене у 
вказаних нежитлових будівлях та/або використовується з метою викорис-
тання таких нежитлових будівель.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності

найменування показника

період, станом на 
кінець року

2013 рік, 
тис. грн.

2014 рік, 
тис. грн.

Усього активів 113 646 167 798
Основні засоби 29 213 26 461
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7 794 9 119
Сумарна дебіторська заборгованість 69 416 121 788
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 722
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

17 634 30 738

Власний капітал 72 051 85 047
Статутний капітал 30 365 30 365
Довгострокові зобов'язання 8 560 58 389
Поточні зобов’язання 33 035 24 362
Чистий прибуток (збиток) (5 440) 12 993
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

182 166

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних 
зборів акціонерів «30» квітня 2015 року з 10:00 до 11:45.

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 Укра-
їни.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право озна-
йомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з доку-
ментами, 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: Київська обл., м. Обухів, м-н Петровський, буд. 26, приймальня, 
за заявою на ім'я керівника Товариства. В день проведення загальних 
зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 10:00 до 
11:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Ко-
ломієць Ніна Борисівна. Додаткову інформацію можливо отримати за те-
лефоном: (04572) 6-93-80.
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Шановний акціонере!
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КороСти-

ШІвСЬКий Кар’Єр» (надалі – Товариство) 
Місцезнаходження Товариства: Україна, 12502, Житомирська обл., Ко-

ростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, код 
ЄДРПОУ 00292445

Товариство повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПАТ «Корос-
тишівський кар’єр» (далі – Загальні збори) відбудуться 28 квітня 2015 року 
о 10 год. 00 хв. в місці проведення Загальних зборів: Україна, 12502, Жи-
томирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних 
партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва товари-
ства, 2-й поверх, кімната №2. Реєстрація акціонерів та представників ак-
ціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитися за адресою та 
місцем проведення Загальних зборів з 08 год. 30 хв. до 09 год. 30 хв.

порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання членів Лічильної комісії та визначення терміну дії їх повно-

важень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів та 

регламенту Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР». Обран-
ня головуючого та секретаря Загальних зборів.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товари-
ства за 2014 рік, затвердження звіту.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2014 році, затвердження звіту.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2014 рік, затвердження звіту.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2015  рік.
9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
10. Прийняття рішення про одержання Товариством кредиту.

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

найменування показника

період
звітний

(2014 
рік)

попере-
дній 

(2013 рік)
Усього активів 10392 4989
Основні засоби 2485 601

Довгострокові фінансові інвестиції 9 9
Запаси 2364 2720
Сумарна дебіторська заборгованість 3365 251
Грошові кошти та їх еквіваленти 330 6
Нерозподілений прибуток 558 - 2616
Власний капітал 4849 1269
Статутний капітал 2699 128
Довгострокові зобов’язання __ __
Поточні зобов’язання 5543 3710
Чистий прибуток (збиток) 558 - 2616
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3767537 366357
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

__ __

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

Для участі у Загальних зборах учасникам Загальних зборів потрібно мати 
при собі паспорт, а представникам акціонерів – документи, що посвідчують 
їх особу і повноваження. Довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах може посвідчуватися Депозитарієм (ПАТ «НДУ»), Депозитар-
ними установами (ПАТ «КБ «Хрещатик», ПАТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «БАНК 
ВОСТОК»), нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотарі-
альні дії, чи в іншому, передбаченому законодавством, порядку.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про За-
гальні збори – станом на 11 березня 2015 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – станом на 24 годину 22 квітня 2015 року за три робочих 
дня до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законо-
давством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голо-
сів кожного акціонера.

Будь-який акціонер (його представник) має право ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного За-
гальних зборів, за адресою: Україна, 12502, Житомирська обл., Корости-
шівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, 1-й поверх, 
приймальна Голови Правління Товариства (кімната № 1), в робочі дні: з 
понеділка по п’ятницю з 09 годин 00 хвилин до 13 годин 00 хвилин, а в день 
проведення Загальних зборів – в місці їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (їх представни-
ків) з документами – юрисконсульт Товариства Осадчук Лариса Віталіївна.

Телефон для довідок: (04130) 5-13-33.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Від імені Наглядової Ради та Правління Товариства Голова Правління 

ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР» Мороз Ігор Євгенійович

приватне аКцІонерне товариСтво «Завод 
КрУпниХ елеКтриЧниХ маШин», місцезнаходження яко-
го: 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева 35-а, 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 
2015 р. за адресою: м. нова Каховка, вул. першотравнева 35-а, в при-
міщенні актового залу. Початок зборів о 14:00 годині.

Реєстрація учасників зборів з 12:40 до 13:40 28 квітня 2015 року за міс-
цем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів які мають пра-
во на участь у загальних зборах: 22 квітня 2015 р.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту зборів.
3. Затвердження звіту Правління Товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2014 р.
4. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства про підсумки 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р.
5. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства про підсумки 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 р.
6. Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяль-

ності Товариства за 2014 р.
7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог пе-

редбачених законом за 2014 р.
8. Схвалення рішень Наглядової ради Товариств.
9. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника Звітний період Попередній період

Усього активів 391764 384358

Основні засоби 47382 51433
Довгострокові фінансові інвестиції 149291 151341
Запаси 19490 19870
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

121917 136378

Грошові кошти та їх еквіваленти 7840 18120
Нерозподілений прибуток 167050 209937
Власний капітал 177387 222136
Статутний капітал 1768 1768
Довгострокові зобов’язання 82943 62196
Поточні зобов’язання 131434 100026
Чистий прибуток  ----- 34019
Середньорічна кількість акцій (шт.) 785999 785999
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом (шт.)

----- -----

Численність працівників на кінець 
періоду (осіб)

649 718

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документа-
ми порядку денного за адресою: 74900, Херсонська обл., м. Нова Ка-
ховка, вул. Першотравнева 35-а, Юридичне бюро з 9.00 до 15.00 у 
робочі дні (довідки за тел. (05549) 7-95-00, відповідальна особа Шати-
ло М.В.), а в день проведення чергових загальних зборів – також у 
місці їх проведення.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з 
чинним законодавством.

Голова правління  С.Є. дегерменджи

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «ЧотирБоцЬКе ХлІБоприймалЬне 
пІдприЄмСтво»

2. Код за ЄДРПОУ: 00956721
3. Місцезнаходження: 30442, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, 

с.  Чотирбоки, вул. Привокзальна, буд. 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 3840 2-72-12 / той самий
5. Електронна поштова адреса: cho@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: chotyrboky-hpp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
1. Протоколом загальних зборів акціонерів від 25.03.2015 року прийнято 

рішення про припинення повноважень Голови наглядової ради - Приватного 
товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.». Особа перебу-
вала на посаді з 28.04.2014 року. Володіє часткою 85,15% у статутному капіта-
лі. Рішення прийнято у зв’язку зі зміною кількісного складу наглядової ради. 
Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2. Протоколом загальних зборів акціонерів від 25.03.2015 року прийнято 
рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Костяної Те-
тяни Миколаївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Особа перебувала на посаді з 28.04.2014 року. Особа не володіє часткою у 
статутному капіталі. Рішення прийнято у зв’язку зі зміною кількісного скла-
ду наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини.

3. Протоколом загальних зборів акціонерів від 25.03.2015 року прийнято 
рішення про обрання члена наглядової ради - Приватне товариство з об-
меженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.». Володіє часткою 85,15% у 
статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини. Особу обрано на термін до прийняття рішення загальни-
ми зборами про припинення повноважень.

4. Протоколом загальних зборів акціонерів від 25.03.2015 року прийнято 
рішення про обрання членом наглядової ради Костяної Тетяни Миколаївни 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володіє 
часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 
п’ять років: заступник фінансового директора, фінансовий контролер, ау-
дитор. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення 
про припинення повноважень.

5. Протоколом загальних зборів акціонерів від 25.03.2015 року прийнято 
рішення про обрання членом наглядової ради Зенченко Вікторії Анатоліїв-
ни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не воло-
діє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за остан-
ні п’ять років: інженер-технолог, головний технолог. Особу обрано на термін 
до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.

6. Протоколом загальних зборів акціонерів від 25.03.2015 року прийнято 
рішення про обрання членом наглядової ради Москальчука Олександра 
Олександровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа 
за останні п’ять років: начальник відділу безпеки. Особу обрано на термін до 
прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.

7. Протоколом загальних зборів акціонерів від 25.03.2015 року прийнято 
рішення про обрання членом наглядової ради Давидова Сергія Володими-
ровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не 
володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за 
останні п’ять років: заступник директора з питань торгівлі, генеральний ди-
ректор, директор. Особу обрано на термін до прийняття загальними збора-
ми рішення про припинення повноважень.

8. Протоколом наглядової ради від 25.03.2015 року прийнято рішення 
про обрання Головою наглядової ради Давидова Сергія Володимировича. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не володіє 
часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 
п’ять років: заступник директора з питань торгівлі, генеральний директор, 
директор. Особу обрано Головою наглядової ради до прийняття загальни-
ми зборами рішення про припинення повноважень.

9. Протоколом загальних зборів акціонерів від 25.03.2015 року прийнято 
рішення про припинення повноважень члена ревізійної комісії Стеценко 
Оксани Володимирівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особа перебувала на посаді з 28.04.2014 року. Особа не володіє 
часткою у статутному капіталі товариства. Рішення прийнято у зв’язку зі 
зміною персонального складу ревізійної комісії. Особа не має непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини.

10. Протоколом загальних зборів акціонерів від 25.03.2015 року прийня-
то рішення про обрання члена ревізійної комісії Мідляр Олени Олексан-
дрівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не 
володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за 
останні п’ять років: аудитор. Особу обрано строком на термін до прийняття 
загальними зборами рішення про припинення повноважень.

11. Протоколом ревізійної комісії від 25.03.2015 року прийнято рішення 
про обрання Голови ревізійної комісії Суворової Оксани Василівни (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володіє част-
кою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 
п’ять років: аудитор. Особу обрано строком на термін до прийняття загаль-
ними зборами рішення про припинення повноважень.

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

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

директор  маринич м.м.

Шановний акціонер!

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «пром-
СантеХнІКа» (код ЄДРПОУ: 01412414, місцезнаходження: 39800, 
Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Будівельників, 60) повідомляє 
про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30  квітня 
2015 року о 12.00 за адресою: полтавська область, м. Комсомольськ, 
вул. Конституції, 32/34, 3-й поверх кімната переговорів.

порядоК денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії.
2. Затвердження звіту генерального директора про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку (покриття 

збитків) за 2014 рік.
6. Внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням його у 

відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів 

Ревізійної комісії Товариства.
8. Припинення повноважень одноосібного виконавчого органу (гене-

рального директора) та обрання одноосібного виконавчого органу (гене-
рального директора) Товариства.

Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватися за місцем їх проведен-
ня з 11.00 до 11.50 год. Дата складання реєстру акціонерів, які мають право 
на участь у зборах – 24.04.2015р. Для реєстрації та участі у зборах власни-
кам акцій необхідно пред’явити паспорт, представникам акціонерів – дору-
чення на право участі у зборах, засвідчене згідно вимог діючого законодав-
ства, та паспорт.

Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з доку-
ментами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції до прав-

ління Товариства в робочі дні з 09.00 до 15.00 год. за адресою: Україна, 
Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Будівельників, 60. 

Пропозиції приймаються у строк до 24 квітня 2015 року.
Телефон для довідок: (05348)76014.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)

найменування показника
період

Звітний попере-
дній

Усього активів 5049 5 332
Основні засоби 3088 3 188
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 863 1 202
Сумарна дебіторська заборгованість 548 393
Поточні фінансові інвестиції - -
Грошові кошти та еквіваленти - -
Інші оборотні активи - -
Нерозподілений прибуток (збиток) (14 200) (9 756)
Власний капітал (3483) 961
Статутний капітал 3 111 3 111
Довгострокові зобов'язання 7884 3 997
Поточні зобов'язання 648 374
Чистий прибуток(збиток) (4444) (303)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 445 395 12 445 395
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

Генеральний директор пат «промсантехніка»  Г.м. Шкурін



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №59, 27 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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приватне аКцІонерне товариСтво «ЗаХІдно-
УКраїнСЬКа ГІрниЧа КомпанІя»

код ЄдрпоУ 23302614
повідомляє, що 28 квітня 2015 року об 11.00 годині 

за адресою: Україна, 35811, рівненська обл., 
острозький р-н, с.Бухарів, вул.першого травня, буд.1, кв.3

відбудуться чергові загальні збори акціонерів прат «Західноукраїн-
ська гірнича компанія»

порядоК денний: 
1. Про вибори голови та секретаря зборів акціонерів ПрАТ «Західноу-

країнська гірнича компанія».
2. Про обрання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників зборів 

акціонерів ПрАТ «Західноукраїнська гірнича компанія».
3. Про затвердження регламенту проведення зборів акціонерів 

ПрАТ  «Західноукраїнська гірнича компанія».
4. Про розгляд і затвердження звіту Генерального директора за резуль-

татами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Західноукраїнська гір-
нича компанія» за 2014 рік.

5. Про розгляд і затвердження звіту Наглядової Ради за результатами 
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Західноукраїнська гірнича 
компанія» за 2014 рік.

6. Про розгляд і затвердження звіту Ревізора за результатами 
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Західноукраїнська гірнича 
компанія» за 2014 рік.

7. Про розгляд і затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Західно-
українська гірнича компанія» за 2014 рік.

8. Про розподіл прибутку або покриття збитків ПрАТ «Західноукраїн-
ська гірнича компанія» за 2014 рік.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 25 квітня 2015 року.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного:

-особисто, в офісі ПрАТ «Західноукраїнська гірнича компанія»(33027, 
м.Рівне, вул..Київська, кімната «А1-3»), в кожну п’ятницю, з 10.00 год. до 
11.00 год.;

-шляхом надіслання належним чином оформленого письмового запи-
ту на ім’я Товариства.

Запит надсилається поштою, рекомендованим листом. Запит може бути 
подано не пізніше, як за двадцять днів до дня проведення зборів. Відповідь 
на запит надається протягом десяти днів від дня отримання запиту.

Запити, що надійшли пізніше, як за двадцять днів до дня проведення 
зборів, розгляду і задоволенню не підлягають.

Запит має містити наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові 
акціонера; вид та кількість належних йому акцій; місце реєстрації та місце 
фактичного проживання акціонера; паспортні дані; ідентифікаційний код, 
перелік проектів документів, з якими акціонер бажає ознайомитися, дата 
складання запиту, особистий підпис акціонера.

Запити, які не містять всієї вищевказаної інформації або надіслані в 
інший, ніж визначено, спосіб, розгляду і задоволенню не підлягають.

Відповідальна особа – Генеральний директор.
Для участі у зборах акціонеру(його представнику)необхідно з собою 

мати документ, що засвідчує особу, крім цього, представнику акціонера 
мати документ, що підтверджує його повноваження.

Початок реєстрації акціонерів - 28 квітня 2015 року, з 10.30 год.; закін-
чення реєстрації – 10.45 год.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат  «Західноукраїнська гірнича компанія» за 2014 рік(тис.грн.)

найменування показника період
Звіт-

ний(2014)
попере-

дній(2013)
Усього активів 2443,7 2613,7
Основні засоби 779,8 779,8
Довгострокові фінансові інвестиції 189,4 188,8
Запаси 1158,8 1226
Сумарна дебіторська заборгованість 314,8 418,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,9 0,7
Нерозподілений прибуток 9,1 -87,9
Власний капітал
Статутний капітал 10,0 10,0
Довгострокові зобов’язання 2146,8 2146,8
Поточні зобов’язання 815,1 544,8
Чистий прибуток(збиток) 9,1 58,9
Середньорічна кількість акцій,шт. 10000,0 10000,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду,шт.

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб)

1 2

наглядова рада прат «Західноукраїнська гірнича компанія».

повІдомлення про СКлиКання рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 

прат «БориСпIлЬСЬКа СпмК-530»
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БОРИСПIЛЬСЬКА СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА 
КОЛОНА - 530» (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 06953327, адреса міс-
цезнаходження: 08300, Київська область, м.Бориспiль, вул.Бровар-
ська,  46) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 28.04.2015 року о 10-00 за адресою: 08300, Київська об-
ласть, м.Бориспiль, вул.Броварська,46, кімната 5. Реєстрація відбу-
деться з 09-00 по 09-45 за місцем проведення зборів.

порядоК денний
 (перелІК питанЬ Що виноСятЬСя на ГолоСУванння):

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

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

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

йняття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2014 

року та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновку.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 

2014 рік.
9. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядо-

вої ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, 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 члена-
ми наглядової ради.

11. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізій-
ної комісії Товариства.

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, 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 члена-
ми Ревізійної комісії.

Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 22.04.2015 р. Порядок ознайомлення акціоне-
рів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з 
матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день про-
ведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 
27.03.2015  р. по 27.04.2015 р. у робочі дні в час з 10-00 по 16:00 за адре-
сою: 08300, Київська область, м.Бориспiль, вул.Броварська,46, кімната 5, 
звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідаль-
на за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Iванова 
Тамара Павлiвна.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу ак-
ціонера або довірену особу; довіреність на право участі в зборах для по-
вноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного 
законодавства. Телефон для довідок: (04595) 6-26-36; 6-45-04.

основні показники
 фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
найменування показника період

звітний 
(2014 р.)

попередній 
(2013 р.)

Усього активів 885 1445
Основні засоби (залишкова вартість) 400 631
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 44 69
Сумарна дебіторська заборгованість 318 583
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 6
Нерозподілений прибуток -5598 -5465
Власний капітал -4303 -4170
Статутний капітал 383 383
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 5188 5615
Чистий прибуток (збиток) -133 -78
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1532080 1532080
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)

24 36

наглядова рада прат «Бориспiльська СпмК-530».
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Ремонтно-будівельна дільниця «Одесголовпостач»
2. Код за ЄДРПОУ: 05514198
3. Місцезнаходження: 65082, м. Одеса, вулиця Преображенська, 

будинок 11
4. Міжміський код, телефон та факс: (048) 723-55-56, 723-60-04
5. Електронна поштова адреса: glavsnab@te.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 05514198.sc-ua.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення
На підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних 

паперів станом на 23.03.2015 року, який було отримано від ПАТ « На-
ціональний депозитарій України » 25.03.2015 року, повідомляємо про 
збільшення частки у статутному капіталі фізичної особи. Розмір частки 
фізичної особи до зміни (у відсотках до статутного капіталу) 28,9626%. 
Розмір частки фізичної особи після зміни (у відсотках до статутного 
капіталу) 29,2699%. Розмір пакета акцій збільшився з 188492 акцій до 
190492 акцій.

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

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

2. Голова правління о.м. фрідман, 25.03.2015 року

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ремонтно-БУдІвелЬна дІлЬниця «одеСГоловпоСтаЧ»

до уваги акціонерів  прат «арма-Клапан»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРМА-КЛАПАН» (місцезна-

ходження — 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9) повідомляє, що 
чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРМА-КЛАПАН» скликаються 
29 квітня 2015 року за адресою: 03113, м. Київ, вул. полковника Шуто-
ва, 9, актова зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових Зборах — 23.04.2015 р.

порядок денний зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
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. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2014 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, звіту Ревізійної комісії То-
вариства. 

7. Розподіл прибутку/збитків Товариства.
Початок реєстрації акціонерів — об 12 годині 00 хвилин, закінчення 

реєстрації — об 12 годині 25 хвилин. Початок зборів — об 12 годині 30 хви-
лин.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9, організаційний комітет кор-
пус 22, тел.(044) 591-07-42.

Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — Голова правління — Марфич О.С.

Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи пови-
нні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники 
акціонерів фізичних осіб — довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим 
чином згідно законодавства України. 

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «арма-Клапан»

(тис. грн.) 
найменування показника період 

звітний 
2014

попередній 
2013

Усього активів  5951 5951
Основні засоби  
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 1164 1164
Сумарна дебіторська заборгованість  4537 4537
Грошові кошти та їх еквіваленти 
Нерозподілений прибуток -18405 -18405
Власний капітал -14288 -14288
Статутний капітал 169 169
Довгострокові зобов’язання 19948 19948
Поточні зобов’язання 
Чистий прибуток (збиток) ―
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1625 1625
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

__ ―

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

__ ―

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

__ ―

наглядова рада прат «арма-Клапан»

до УваГи аКцІонерІв!
вІдКрите аКцІонерне товариСтво «дмитрІв-

СЬКий аГротеХСервС» (код за ЄДРПОУ: 00909070, місцезнахо-
дження: Чернігівська обл., Бахмацький р.-н, смт. Дмитрівка вул. Свердлова, 
13) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 29 квітня 2015 року о 11-00 годині за адресою: Чернігівська обл., 
Бахмацький р.-н, смт. дмитрівка вул. Свердлова, 13 актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 10-00 по 
11- 55  години.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах акціонерів – 23 квітня 2015 року.

порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт правління про фінансово господарську діяльність ВАТ за 

2014  рік та основні напрямки діяльності ВАТ на 2015 рік.
4. Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяль-

ності Товариства за 2014 рік.
5. Звіт наглядової ради за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку за 2014 рік та затвердження плану розподілу при-

бутку на 2015 рік.
7. Про затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балан-

су Товариства.
8. Про відчуження рухомого та не рухомого майна товариства.
Для участі в чергових загальних зборах акціонери повинні мати при 

собі паспорт, представники акціонерів – доручення (згідно чинного законо-
давства) та паспорт.

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціоне-
рів Товариства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з 
понеділка по п’ятницю, з 9-30 до 16-00, за адресою: Чернігівська обл., Бах-
мацький р.-н, смт. Дмитрівка вул. Свердлова, 13, кабінет секретаря голови 
правління, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є голова ліквідаційної комісії: Петлай Іван Миколайович

Довідки за тел: (04635) 4-52-39
основні показники фінансово-господарьскої діяльнрсті підприєм-

ства (тис. грн.)

найменування показника
Звітний 
період
2014

попередній
період 2013

Усього активів 91,0 98,4
Основні засоби 66,2 73,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 10,8 10,8
Сумарна дебіторська забогованість 13,5 13,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,5 0,5
Нерозподілений прибуток -376,2 -357,2
Власний капітал 26,6 45,6
Статутний капітал 76,4 76,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 71,8 52,8
Чистий прибуток (збиток) -19,0 -
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №59, 27 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

114

до відома акціонерів!

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКраїнСЬКа транСпортна СтраХова 
КомпанІя» (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаган-
ського, 77) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акці-
онерів Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна 
страхова компанія» (надалі – Товариство), які відбудуться 30 квітня 
2015 р. за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77, другий під’їзд 
(вхід з двору), друхий поверх, кімната 1. Початок зборів об 11 годи-
ні 00 хв.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватись за вищевказаною адресою у 
день проведення зборів: початок реєстрації о 09-00, закінчення реєстрації 
о 10-45.

перелік питань, 
що виноситься на голосування 

(порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на за-

гальних зборах акціонерів.
2. Розгляд Звіту Наглядової ради за результатами діяльності у 2014 р. 

та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Розгляд Звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду цього звіту. Визначення напрямків розвитку та планів 
на 2015 рік.

4. Розгляд Звіту Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 
2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2014  р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах акціонерів – 24 год. 00 хв. 27 квітня 2015 року.
Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхід-

но мати:
- акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного 

законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження пред-
ставника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З інформацією (документами) по питанням порядку денного можна 
ознайомитися у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 14.00 до 18.00 у 
корпоративного секретаря Товариства – Рикова О.О. (відповідальна осо-
ба) за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельнитцького, 78-а, 1 поверх, кімната 
102, а також у день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх 
проведення.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому ви-
гляді за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 78-а, 1 по-
верх, каб.102.

Довідки за телефоном: (044) 303 97 81.

т.в.о. Голови правління прат «УтСК»  К.м. Чаплигін 

приватне аКцІонерне товариСтво «дСУ-12» 
(74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 52, код ЄДРПОУ 
03450258) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» квітня 2015 року о 9 годи-
ні 00 хвилин за адресою: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. ме-
літопольська, 52 (актовий зал товариства).

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів То-

вариства.
2. Звіт Директора Товариства за 2013-2014 роки.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013-2014 роки.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013-2014 роки.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013-2014 роки.
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2013-2014 роки.
8. Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

протягом не більше одного року із зазначенням характеру правочинів та їх 
граничної вартості.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 29 квітня 2015 року з 8 год. 30 хв. до 9 год. 00 хв. за адресою про-
ведення зборів: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 52. 
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбу-
ватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до 
дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 25.04.2015. 
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представни-
кам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціо-
нерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодав-
ства. Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного позачергових загальних зборів, за адресою: 74800, Херсонська 
обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 52 /кабінет відділу кадрів/, у робочі дні з 
8.00 до 11.00, відповідальна особа – Мішина Л.І., т. 05536 27215.

основні показники фінансово-господарської діяльності прат 
«дСУ-12» (тис.грн.)

найменування показника 2014 2013 2012
Усього активів 10571 8959 7809
Основні засоби 1431 1775 2192
Запаси 2422 3157 1045
Сумарна дебіторська заборгованість 6279 3927 4470
Грошові кошти та їх еквіваленти 56 60 71
Нерозподілений прибуток -4113 -1899 -1540
Власний капітал -2801 -587 -228
Статутний капітал 40 40 40
Довгострокові зобов'язання 3409 3409 3283
Поточні зобов'язання 9963 6137 4754
Чистий прибуток (збиток) -2214 -359 -867
Середньорічна кількість акцій (шт.) 40 40 40
Чисельність працівників на кінець року 26 53 59

Підтвержую достовірність даних, що міститься в повідомленні
директор прат «дСУ-12»  Календар в.І.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«наУКово-вироБниЧа фІрма «меце-
нат» (далі – Товариство, код ЄДРПОУ 20474384, місцезнаходження: 
72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Фрунзе, буд.29/1) повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які від-
будуться 30 квітня 2015 р. о 16.00 год. за адресою: м. мелітополь, 
вул.  фрунзе, буд.29/1 (каб.директора).

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах буде здійснюва-
тись 30 квітня 2015 р. з 15.00 до 15.45 год. за місцем проведення зборів. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах - 27.04.2014 р.

перелік питань, що виносяться на голосування: 
1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. 2. Затверджен-

ня порядку проведення загальних зборів. 3. Звіт Директора щодо діяльнос-
ті Товариства у 2014 році. Затвердження звіту. 4. Звіт Ревізора про діяль-
ність Товариства у 2014 році. Затвердження звіту та висновку. 5. Звіт 
Наглядової ради Товариства. Затвердження звіту. 6. Затвердження річного 
звіту Товариства за 2014 рік. 7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 
2014 рік. Затвердження розміру річних дивідендів. 8. Попереднє схвалення 
значних правочинів Товариства на 2015 рік.

Для участі у зборах необхідно мати при собі: документ, що засвідчує 
особу акціонера (представника), доручення на право участі у загальних 
зборах (для представників).

Ознайомитись з документами стосовно проведення загальних зборів 

можна за місцезнаходженням Товариства, каб. директора в робочі дні з 
9.00 до 12.00 год. Відповідальна особа – голова наглядової ради Мото-
рний  І.Г., тел.0619422596.

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

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 814,2 756,9
Основні засоби 723,5 655,4
Довгострокові фінансові інвестиції 1,0 1,0
Запаси 2,0 3,9
Сумарна дебіторська заборгованість 59,3 91,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 24,9 0,1
Нерозподілений прибуток 173,3 181,1
Власний капітал 618,5 626,3
Статутний капітал 300,0 300,0
Довгострокові зобов'язання 55,0 93,0
Поточні зобов'язання 140,7 37,6
Чистий прибуток (збиток) 0,2 8,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

директор  д.т. Сергеєв
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Го-
телЬ «ГрадецЬКий» (ЄДРПОУ 14231468) повідомляє, що 
30.04.15 об 11.00 відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адре-
сою: м. Чернігів, пр миру, 68, 18 пов. «Конференц-зал». Перелік акціо-
нерів, які мають право на участь у зборах, буде складено станом на 
24.04.2015. Реєстрація – в місті проведення зборів 30.04.15 з 10.00 до 
10.50.

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

1. Обрання лічильної комісії зборів та затвердження регламенту робо-
ти зборів.

2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2014 р. та 

основні напрями в 2015 р.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 р.
5. Звіт Наглядової Ради за 2014 р.
6. Затвердження річного звіту за 2014 р.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014 р.
8. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Обрання Голови Наглядової ради.
11. Затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради.

основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 
(тис. грн.)

найменування показника 2013 рік 2014 р.
Усього активів 3160 3100
Основні засоби 3148 3077
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 11 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 21
Нерозподілений прибуток -3179 -4003
Власний капітал 1244 420
Статутний капітал 700 700
Довгострокові зобовязання 81 33
Поточні зобов’язання 1835 2647
Чистий прибуток (збиток) -555 -824
Середньорічна кількість акцій (штук) 13997200 13997200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

43 38

До 30.04.15 включно акціонери можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні 
з 10.00 по 15.00 за адресою Товариства в каб. 204. Посадова особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова 
правління Полосьмак В.М., тел. (04622)44526. 

підтверджую достовірність цієї інформації - Голова правління по-
лосьмак в.м.

приватне аКцІонерне товариСтво «на-
СІння ЧернІГІвЩини» (ЄДРПОУ 00721509) повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів 29.04.15 р. о 10:00 
за місцезнаходженням товариства: м. Чернігів, вул. любченка, 3, зал 
засідань. Реєстрація 29.04.15 з 09.00 до 09.50 в місці проведення збо-
рів.

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

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи збо-
рів.

2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 р. та 

затвердження основних напрямків діяльності у 2015 р.
4. Звіт Наглядової Ради за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочинів, 

що будуть відбуватися до наступних загальних зборів.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності 
(тис. грн.)

найменування показника 2014 2013
Усього активів 8930 3146,0
Основні засоби 976,8 874,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3600,1 1660,4
Сумарна дебіторська заборгованість 3954,5 437,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 43,6 158,7
Нерозподілений прибуток -356,2 -1951,6
Власний капітал 2411,2 816,7
Статутний капітал 2764,0 2764,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6518,8 2329,3
Чистий прибуток (збиток) 1700,8 -21,1
Середньорічна кількість акцій (штук) 2764013 2764013
Кількість власних акцій, викуплених за 
період, шт.

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій за 
період

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

23 16

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у зборах, складаєть-
ся станом на 23.04.15.

З документами щодо загальних зборів можна ознайомитися в робочі 
дні з 8.00 по 17.00 за місцезнаходженням товариства, приймальня, а в 
день проведення зборів – в місці проведення. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами голова правління Бересто-
вий  С.О. Тел. для довідок (0462)694861. 

підтверджую достовірність наданої інформації - Голова правлін-
ня Берестовий С.о.

приватне аКцІонерне товариСтво «СУдно-
пІдйом» (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 14) 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 29 квітня 
2015 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 14 (офіс 
прат «Суднопідйом», 3-й поверх, к.3).

Реєстрація учасників зборів відбудеться 29 квітня 2015 року з 09-00 до 
09-50 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 14 (офіс ПрАТ «Суднопід-
йом», 3-й поверх, к.3).

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

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

твердження річних результатів фінансово-господарської діяльності товари-
ства за 2014 рік.

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

2015 рік.
6. Про переобрання Голови та членів Наглядової Ради товариства.
7. Про переобрання Ревізора товариства.
8. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про затвердження окремих договорів, укладених товариством в 2014 

році.
10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів товариством.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, можна ознайомитись в 

робочі дні з 01.04.2015 з 9.00 до 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Борисогліб-
ська, 14 (центральний офіс ПрАТ «Суднопідйом», 3-й поверх, к.3). Відпові-
дальна особа – Желєзняк Майя Василівна.

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

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.)

Найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів 4194 12917
Основні засоби 472 9467
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1148 810
Сумарна дебіторська заборгованість 671 635
Грошові кошти та їх еквіваленти 87 46
Нерозподілений прибуток 488 929
Власний капітал 1650 10891
Статутний капітал 35 35
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2543 2392
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5550 5550
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 27 33

Голова наглядової ради прат «Суднопідйом»  Жолос в.о.
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до відома акціонерів 
пат «ІндУКтор»

публічне акціонерне товариство «Індуктор» (код за ЄДРПОУ: 
14313501)повідомляє що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
27  квітня 2015 року об 11.00 год. за адресою: м.        Івано-франківськ , 
вул. максимовича 15 в приміщенні заводоуправління

порядок денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціоне-

рів. 
2. Затвердження звіту Дирекції , результатів фінансово-господарської 

діяльності і балансу Товариства за 2014 р. та визначення основних на-
прямків діяльності на 2015 р

3. Затвердження звітів роботи у 2014році Ревізійної комісії, Наглядової 
ради .

4. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку 
покриття збитків Товариства за 2014 рік. 

5. Прийняття рішення про одержання кредиту та надання повноважень 
Генеральному директору, за попереднім погодженням Наглядової Ради, 
укладати кредитні договори.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
ПАТ «Індуктор» протягом наступного календарного року.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що 
посвідчує особу акціонера, для представників акціонерів додатково мати 
доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог за-
конодавства. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників 
буде відбуватися з 10.00 до 10.50 у день та за місцем проведення зборів. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, склада-
ється станом на 24 годину 21 квітня 2015 року. З матеріалами, що стосу-
ються порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть 
ознайомитися за адресою:

м.        Івано-Франківськ , вул. Максимовича 15, в приміщенні заводо-
управління в робочий час. Довідки по тел. 3803422-6-48-91.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)

найменування показника Звітний 
період

попередній 
період

Усього активі 2572 2614
Основні засоби 2572 2614
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 818 986
Сумарна дебіторська заборгованість 238 132
Грошові кошти та їх еквівалени 4 5
Нерозподілений прибуток(-Непокритий 
збиток)

104 68

Власний капітал 1638 1638
Статутний капітал 74 74
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2524 2591
Чистий прибуток(збиток) 104 68
Середньорічна кількість акцій 295760 295760
Кількість акцій, викуплених протягом 
періоду(шт)

- -

Загальна сума коштів , витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду(осіб)

31 38

Генеральний директор 
пат«Індуктор»  І.м.волошинюк.

 приватне аКцІонерне товариСтво 
«ХемЗ-ІреС» 

(код за ЄДРПОУ 23914062, місцезнаходження: 61106, м. Харків, вул. Ін-
дустріальна, 15-А) повідомляє про проведення чергових загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться «28» квітня 2015 р. о 12:00 годин за адре-
сою: м. Харків, вул. Індустріальна, 15-а, 2 поверх, кімн. № 1. 

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 11:20 до 11:45 год. 

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — 
паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформле-
не доручення на право участі та голосування на Загальних зборах акціо-
нерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних 
зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 22.04.2015 року за 
три робочі дні до дня проведення зборів.

порядоК денний:
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік, розподіл прибут-

ку (покриття збитків) товариства за 2014 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

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

Найменування показника  Період 
 2013 рік  2014 рік
Усього активів  24011  23325 
Основні засоби  4688  4418 
Довгострокові фінансові інвестиції - -  -----  ------
Запаси  10084  9847 
Сумарна дебіторська заборгованість  6960  6832 
Грошові кошти та їх еквіваленти  327  150 
Нерозподілений прибуток  7485  5392
Власний капітал  14740  12647 
Статутний капітал  6475,360  6475,360
Довгострокові зобов'язання  -  -
Поточні зобов'язання  9271  10678 
Чистий прибуток (збиток)  (3664)  (2093) 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  647 536  647 536
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)  - -  -----
Всі акціонери ПАТ «ХЕМЗ-ІРЕС» мають можливість ознайомитись з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го за адресою: м. Харків, вул. Індустріальна, 15-А, 2 поверх, кімн. № 1 у 
робочі дні з 10.00 до 16.00. Відповідальна особа за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами — головний бухгалтер Кіракосян Л.С.

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику 
для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого това-
риством 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.

телефон для довідок: (057) 95-47-40 
Генеральний директор пат «ХемЗ-ІреС»  родіонов С.м.

Наглядова рада ПрАТ «ІВП» (місцезнаходження: Полтавська область,  
м. Комсомольськ, вул. Будівельників, б. 16, код за ЄДРПОУ 31385850) по-
відомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 
2015  року, о 14:00 год.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Комсомольськ,  
вул. Будівельників, 16, кімната для переговорів.

Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціо-
нерів: 28 квітня з 13:30 до 13:50 год.

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

порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та порядок проведення річних загаль-

них зборів акціонерів ПрАТ «ІВП».
2. Звіт Директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду Звіту Директора Товариства.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.

4. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду Звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків Ревізора.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІВП» за підсумками фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2014 році.
7. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2015 році та попере-

днє схвалення значних правочинів, які плануються укладатися Товари-
ством протягом року.

8. Про внесення змін до умов трудового договору, укладеного з Головою 
Наглядової ради Товариства, щодо розміру його винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до договору з Го-
ловою Наглядової ради.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за  

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «пІдприЄмСтво З ІноЗемними 
ІнвеСтицІями «ІнтервиБУХпром»
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20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиція до по-
рядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в пись-
мовій формі у порядку визначеному Статутом Товариства.

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, до дати 
проведення загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10:00 до 16:00 за 
зверненням до Директора за місцезнаходженням Товариства, або за звер-
ненням до Голови Наглядової ради за місцезнаходженням відокремленого 
структурного підрозділу, а саме: Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 1, кімната 
203, а також в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.
основні показники фінансово-господарської діяльності прат «Івп» 

(тис.грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 164 072 156 632
Основні засоби 49 947 47 248
Довгострокові фінансові інвестиції 34 843 1 961
Запаси 23 513 24 433
Сумарна дебіторська заборгованість 54 336 82 966

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 433 24
Нерозподілений прибуток (133 926) (10 533)
Власний капітал (123 260) 133
Статутний капітал 10 666 10 666
Довгострокові зобов'язання 206 923 106 284
Поточні зобов'язання 80 409 50 215
Чистий прибуток (збиток) (121 651) 619
Середньорічна кількість акцій (шт.) 106 660 106 660
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

301 326

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів також документ, що підтвер-
джує їх повноваження на участь у загальних зборах акціонерів.

Телефон для довідок: (056) 404-95-84
Голова наглядової ради  носов в.м.

 приватне аКцІонерне товариСтво «УСпр»
(код за ЄДРПОУ 22669884, місцезнаходження Харківська обл. Харків-

ський р-н, м. Мерефа Вул. Дніпропетровська №238)
Повідомляє про проведення річних загальних зборів 28 квітня 

2015  року о 10-30 за адресою: 62472 Харківська обл., м.мерефа, 
вул.  дніпропетровська №238. Реєстрація учасників відбувається в день 
та за місцем проведення зборів з 10-00 до 10-25. Перелік акціонерів, які 
мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 
22 квітня 2015 року.

порядоК денний (перелік питань, винесених на голосування):
1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Това-

риства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Затвердження річної фінансової 

звітності Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

основні показники фінансово господарської діяльності (тис. грн.) 

 найменування показників
п е р І о д

звітний 
2014 

попередній 
2013

Усього активів 54.8  57.5
Основні засоби 54.8  57.5
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -

Запаси 26.3 26.3
Сумарна дебіторська заборгованість 67.7  60.5
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.8  1.8
Нерозподілених прибуток 2.3  4.2
Власний капітал 139.0 140.9
Статутний капітал 1.1  1.1
Довгострокові зобов`язання  -  -
Поточні зобов`язання 20.0  14.3
Чистий прибуток (збиток) -1.9  -5.1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2300  2300
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-  -

Загальна сума коштів, витрачена на викуп 
власних акцій протягом періоду

-  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  2  2

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за місцем знаходження товариства (62472, Харківська обл. , Харків-
ський  р-н, м. Мерефа , вул. Дніпропетровська, 238). Відповідальна осо-
ба  – голова правління Телега Н.М. В день проведення зборів ознайомитись 
з документами можливо за місцем проведення зборів.

(!)Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують особу та підтверджують її повноваження, оформ-
лені згідно діючого законодавства.

Голова правління прат «УСпр»  н.н. телега

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
 1. ПРАТ АВАНГАРД 3
 2. ПРАТ АВТОРЕМБУД 24
 3. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНИК 13066 68
 4. ПРАТ АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ «СКОРПІОН» 60
 5. ПРАТ АГРАКОМ 58
 6. ПАТ АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 106
 7. ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» 45
 8. ПРАТ АГРОМЕХАНІКА 70
 9. ПАТ АГРОНАФТОГАЗТЕХСЕРВІС 107
 10. ПРАТ АГРОПРОФІТ 90
 11. ПРАТ АГРОТРАНССЕРВІС 32
 12. ПРАТ АГРОФОРТ 69
 13. ПРАТ АКВАТЕК 58
 14. ПАТ АРКСІ 90
 15. ПРАТ АРМА-КЛАПАН 113
 16. ПРАТ АРЦИЗЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 46
 17. ПРАТ АСТРА ЛЮКС 82
 18. ПАТ АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ 14
 19. ПАТ БАНК «ТРАСТ» 76
 20. ПАТ БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ 100
 21. ПРАТ БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 45
 22. ПРАТ БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ 9
 23. ПАТ БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ 13
 24. ПРАТ БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР’ЄР 33
 25. ПРАТ БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 50
 26. ПРАТ БЕТОН 87
 27. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД 30
 28. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК 93
 29. ПАТ БМ БАНК 20
 30. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 530 112
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 31. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИК-84 42
 32. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ФІРМА «СТРИЙБУД» 62
 33. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ФІРМА «СТРИЙБУД» 66
 34. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ МОНТАЖ 52
 35. ПАТ БУДКОНСТРУКЦІЯ 63
 36. ПАТ БУРГУНСЬКЕ 95
 37. ПРАТ БФ «СТАРАТЕЛЬ» 26
 38. ПРАТ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АТП 15141 96
 39. ПРАТ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ 72
 40. ПАТ ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК 17
 41. ПАТ ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК 79
 42. ПАТ  ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК» 38
 43. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ» 48
 44. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УНІВЕРСАЛ» 48
 45. ПРАТ ВИРОБНИЧО-НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ» 96
 46. ПАТ ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА 32
 47. ПАТ ВІННИЦЯАВТОСПЕЦОБЛАДНАННЯ 36
 48. ВАТ ВОСТОК 29
 49. ПРАТ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 18
 50. ПАТ ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ 8
 51. ПРАТ ГІДРОСИЛА ГРУП 56
 52. ПРАТ ГІДРОСИЛА ЛЄДА 55
 53. ПАТ ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ 28
 54. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 17438 36
 55. ПАТ ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ» 82
 56. ПАТ ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ» 115
 57. ПРАТ ДЕКА ІНШУРЕНС 17
 58. ВАТ ДМИТРІВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 113
 59. ПРАТ ДНІПРО 59
 60. ПАТ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 5
 61. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 60
 62. ПАТ ДНІПРЯНКА 18
 63. ПАТ ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 10
 64. ПРАТ ДОЛИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13541 63
 65. ПАТ ДОНРИБКОМБІНАТ 22
 66. ПАТ ДОРСТРОЙ 100
 67. ПАТ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ГЕОФІЗИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 91
 68. ПРАТ ДСУ-12 114
 69. ПРАТ ДУБНОБУДМАТЕРІАЛИ 84
 70. ПАТ ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 89
 71. ПРАТ ЕЛЕВОРТІ ГРУП 55
 72. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» 87
 73. ПРАТ СК ЕНЕРГОРЕЗЕРВ 16
 74. ПРАТ ЖИТОМИРБУД 66
 75. ПРАТ ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА 108
 76. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 19 108
 77. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 81
 78. ПАТ ЖЛК-УКРАЇНА 3
 79. АТВТ ЖУЛЯНИ 6
 80. ПАТ ЗАВОД «МАЯК» 6
 81. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ 63
 82. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 64
 83. ПРАТ ЗАВОД КРУПНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН 110
 84. ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» 105
 85. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» 10
 86. ПРАТ ЗАТИШАНСЬКЕ АТП-15115 97
 87. ПРАТ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ГІРНИЧА КОМПАНІЯ 112
 88. ПРАТ ЗЕВС КЕРАМІКА 82
 89. ПРАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП 70
 90. ПАТ ЗІМОНТ 79
 91. ПАТ ЗІМОНТ 80
 92. ПАТ ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ» 97
 93.  ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ДИНАМІЧНИЙ» ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 102
 94. ПРАТ ЗОЛОТИЙ КАРАВАЙ 69
 95. ПРАТ ІЗМАЇЛ - НАВАСКО 46
 96. ПАТ ІЗЮМСЬКЕ 94
 97. ПАТ ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 33
 98. ПАТ ІНДУКТОР 116
 99. ПРАТ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 12
 100. ПРАТ ІНФОРМАЦІЙНІ КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ 91
 101. ПАТ ІНФРАКОН 40
 102. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА 88
 103. ПРАТ ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 37
 104. ПРАТ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 108
 105. ПРАТ КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ 52
 106. ПРАТ КЕРАМПРОМ 5
 107. ПРАТ КИЇВМЛИН 93
 108. ПРАТ КИЇВСТАР 4
 109. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ 76
 110. ПАТ КИЇВХЛІБ 92
 111. ПРАТ КІЛЬЦЕ 23
 112. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 54
 113. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖНИХ І ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ 58
 114. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 71
 115. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОБУДАВТОСЕРВІС» 65
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 116. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 87
 117. ПРАТ КНИЖКОВА ДРУКАРНЯ НАУКОВОЇ КНИГИ 105
 118. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК 54
 119. ПРАТ КОНКОРД ФІНАНС 22
 120. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР 110
 121. ПРАТ КПМГ АУДИТ 73
 122. ПРАТ КРАЙ КЕРАМА 2
 123. ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 21
 124. ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 106
 125. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛГЗ 98
 126. ПРАТ КРЕМІНЬ 35
 127. ПРАТ КРИМ-93 25
 128. ПАТ КРІСТАЛІСТ 51
 129. ПАТ КУА АПФ «УКРСИБ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 94
 130. ПРАТ КУРОРТ-ГОТЕЛЬ 92
 131. ПАТ ЛЕМЕШІВСЬКЕ 40
 132. ПРАТ ЛІТОПИС І КО 50
 133. ПАТ ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ 56
 134. ПРАТ ЛОКОН 71
 135. ПРАТ ЛЮКС 90
 136. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА ПАНЧІШНА ФАБРИКА 41
 137. ПРАТ МАРШАЛ7 37
 138. ПРАТ МАЯК 65
 139. ПАТ МАЯК 39
 140. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬНАФТОСЕРВІС 48
 141. ПРАТ МЕТАЛИТ 57
 142. ПРАТ МЕТЛАЙФ 89
 143. ПРАТ МИКОЛАЇВЄВРОДІМ 38
 144. ПАТ МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 20
 145. ПРАТ МИКОЛАЇВМОЛПРОМ 39
 146. ПАТ МИРНИЙ 43
 147. СГПАТ МОЇВСЬКЕ 44
 148. ПРАТ НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ 115
 149. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МЕЦЕНАТ» 114
 150. ПРАТ НВО «АГРОКОМПЛЕКС» 4
 151. ПАТ НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 27
 152. ПАТ НІЖИНБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 33
 153. ПАТ НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 34
 154. ПРАТ НІЖИНСЬКЕ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» 95
 155. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 34
 156. ПРАТ НІКСТРОМ 37
 157. ПАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 53
 158. ПРАТ НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 74
 159. ПРАТ НОВОМИРГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13545 64
 160. ПРАТ ОБЛАСНЕ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВІС» 11
 161. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ 109
 162. ПАТ ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ 44
 163. ПРАТ ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ 27
 164. ПРАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ В ТВАРИННИЦТВІ 64
 165. ПРАТ ОМЕГА-5 24
 166. ПАТ ОРЛАН 12
 167. ПРАТ ПАРК ІНВЕСТ 16
 168. ПРАТ ПВК КРЕМІНЬ 98
 169. ПРАТ ПЕРЕРОБНИК 61
 170. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №68 66
 171. ПАТ ПЕРШИЙ ДНІПРОВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 62
 172. ПАТ ПІВНІЧТРАНС 85
 173. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІНТЕРВИБУХПРОМ» 116
 174. ПАТ ПІОНТЕКС 107
 175. ПРАТ ПІРАМІС 54
 176. ПАТ ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ 15
 177. ПАТ ПОЛІСЯНКА 81
 178. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА 68
 179. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС» 7
 180. ПРАТ ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ 44
 181. ПАТ ПРОМСАНТЕХНІКА 111
 182. ПАТ ПРОМТЕЛЕКОМ 22
 183. ПРАТ РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР 101
 184. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» 113
 185. ЗАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ «ГАЛИЧ» 31
 186. АТ РОДОВІД БАНК 75
 187. ПАТ САМБІРСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 31
 188. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ КЕРАМЗИТОВИЙ ЗАВОД 35
 189. ПРАТ СВИНЕЦЬ 80
 190. ПАТ СВІТЛОВОДСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 65
 191. ПАТ СИНЕРГІЯ 9
 192. ПАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «ТОРЕЛАСТ» 85
 193. ПАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 86
 194. ПРАТ СНАЙПЕР 50
 195. ПРАТ СНІГУРІВСЬКА МАШИННО-ТЕХНОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ 38
 196. ПРАТ СОКІЛ 67
 197. ПРАТ СТЕЛСА 26
 198. ПРАТ СТОЛИЧНИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 83
 199. ПРАТ СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 20
 200. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» 62
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 201. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 88
 202. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА» 47
 203. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ» 23
 204. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛІС» 77
 205. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ» 78
 206. ПРАТ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПЛАЗ» 109
 207. ПРАТ СУДНОПІДЙОМ 115
 208. ПАТ СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 59
 209. ПАТ СУПУТНИК 41
 210. ПРАТ СХІД 52
 211. ПРАТ СХІД 80
 212. ПРАТ СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРОСІТІ» 79
 213. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 77
 214. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС» 30
 215. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ГИДРОСИЛА» 56
 216. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 57
 217. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГ» 42
 218. ПАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА» 61
 219. ПРАТ ТРАНСПОРТ 78
 220. ПРАТ ТЮЛЬПАН 25
 221. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 114
 222. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 25
 223. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА 73
 224. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 51
 225. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ 21
 226. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 55
 227. ПРАТ УКРГАЗВИДОБУТОК 100
 228. ПАТ УКРНАФТОПРОДУКТ 7
 229. ПАТ УКРНДІПРОДМАШ 11
 230. ПАТ УКРПЛАСТИК 14
 231. ПРАТ УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ 84
 232. ПАТ УКРСИББАНК 19
 233. ПРАТ УРОЖАЙ 12
 234. ПРАТ УСПІХ-СХІДНА-УКРАЇНА 67
 235. ПРАТ УСПР 117
 236. ПРАТ УФІЮК 8
 237. ПРАТ УХЛ-МАШ 48
 238. ПУАТ ФІДОБАНК 74
 239. ПАТ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНФІКО» 99
 240. ПАТ ФІРМА АЕРОШЛЯХБУД 95
 241. ПРАТ ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ» 60
 242. ПАТ ФІРМОВИЙ МАГАЗИН «БУДМАТЕРІАЛИ» 86
 243. ПРАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» 83
 244. ПРАТ ХЕМЗ-ІРЕС 116
 245. ПАТ ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «ВЗУТТЯ» 15
 246. ПРАТ ХЕРСОНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 35
 247. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ДОКОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПАЛЛАДА» 89
 248. ПРАТ ХЛІБ 43
 249. ПАТ ХОУМВОРЛД 75
 250. ПРАТ ЦЕНТР СВІТЛО 12
 251. ПРАТ ЦЮРУПИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЮНІСТЬ» 80
 252. ПРАТ ЧЕРВОНИЙ МАК 27
 253. ПАТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 42
 254. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ 29
 255. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ЖОВТНЕВИЙ МОЛОТ» 19
 256. ПАТ ЧЕРНІГІВТОРГБУД 28
 257. ПАТ ЧОРНОБАЙАГРОХІМ 99
 258. ПАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 39
 259. ПАТ ЧОТИРБОЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 111
 260. ПРАТ ЮГ 29
 261. ПРАТ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРОВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» 71
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ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
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(про фу час ни ків), ав то ри та 
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