
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 114 – 115 від 28.01.2014 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№44 (1797) 05.03.2014 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

1

2

8

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»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я

28.01.2014  м. Київ  № 114

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
17 лютого 2014 року за № 301/25078

Про визнання такими, що 
втратили чинність, деяких 
нормативно-правових ак-
тів Державної комісії з цін-
них паперів та фондового 
ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та з метою приведення нормативно-правових актів у від-
повідність до законодавства України

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку 

В И Р І Ш И Л А:
1. Визнати такими, що втратили чинність:
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондо-

вого ринку від 14 травня 1997 року № 6 «Про встанов-
лення мінімальної номінальної вартості акції»;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 29 серпня 1997 року № 22;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 12 лютого 1998 року № 41;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 12 березня 1998 року № 26 (із змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 12 березня 1998 № 29 «Про порядок реє-
страції випуску акцій закритими акціонерними товари-
ствами»;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 14 вересня 1998 року № 109 «Про анти-
кризові заходи на фондовому ринку України», зареєстро-
ване в Міністерстві юстиції України 15 вересня 1998 року 
за № 570/3010.

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання 
цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та 
внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку;

опублікування цього рішення в офіційному друковано-
му виданні Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
членів Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку А. Амеліна та О. Петрашка.

Голова Комісії           Д. Тевелєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я

28.01.2014  м. Київ  № 115

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
17 лютого 2014 року за № 302/25079

Про визнання таким, що 
втратило чинність, рішен-
ня Державної комісії з цін-
них паперів та фондового 
ринку від 01.06.2004 № 236

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та з метою приведення нормативно-правового акта у від-
повідність до законодавства України

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку 

В И Р І Ш И Л А:
1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Дер-

жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  

01 червня 2004 року № 236 «Про затвердження Заходів 
щодо реалізації Концепції створення системи рейтинго-
вої оцінки регіонів, галузей національної економіки, 
суб’єктів господарювання та Положення про умови кон-
курсу щодо визначення агентств, уповноважених на про-
ведення рейтингової оцінки», зареєстроване в Міністер-
стві юстиції України 29 липня 2004 року за № 945/9544.

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання 
цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та 
внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку;

опублікування цього рішення в офіційному друковано-
му виданні Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку О. Тарасенка.

Голова Комісії    Д. Тевелєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Аналіз впливу регуляторного акта

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шля-
хом державного регулювання.

Проект рішення Комісії «Про затвердження Змін до 
Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі 
види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів)» розроблений згідно з Планом діяльності 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік та з 
урахуванням вимог Закону України «Про депозитарну 
систему України»

Відповідно до Законів України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні» та «Про цінні папе-
ри та фондовий ринок» умови ліцензування професійної 
діяльності на ринку цінних паперів установлює Комісія 
шляхом розробки та запровадження відповідних регуля-
торних актів (у тому числі шляхом внесення змін та  
доповнень до них), які регулюють ці питання. 

У зв’язку з цим, вирішити вказані проблеми за допо-
могою ринкових механізмів не передбачається можли-
вим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засо-
бом державного регулювання та відповідно до чинного 
законодавства є компетенцією органу державної влади, 
а саме, Комісії.

2. Цілі державного регулювання.
Ціллю розробки проекту рішення Комісії «Про внесен-

ня Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії 
на окремі види професійної діяльності на фондовому 
ринку» є внесення Змін до Порядку зупинення дії та ану-
лювання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердже-

ного рішенням Комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 14.05.2013 № 816, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394, з метою при-
ведення їх у відповідність до вимог законодавства, а та-
кож удосконалення та уніфікації деяких норм, що регу-
люють умови анулювання ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку за окреми-
ми видами професійної діяльності.

3. Визначення альтернативних способів досягнен-
ня зазначених цілей та аргументи щодо переваги об-
раного способу. 

Способом досягнення зазначених цілей, який обраний 
Комісією, є реалізація наданих їй повноважень щодо 
державного регулювання професійної діяльності на фон-
довому ринку шляхом розробки та запровадження регу-
ляторних актів, внесення змін до них у зв’язку зі змінами 
законодавства, удосконалення регуляторних норм 
тощо. 

Такий спосіб досягнення зазначених цілей дозволяє 
Комісії належним чином забезпечити реалізацію єдиної 
державної політики щодо розвитку та функціонування 
ринку цінних паперів та їх похідних.

Альтернативним способом досягнення зазначених ці-
лей може бути затвердження офіційних роз’яснень Комі-
сії (які не підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції 
України) відносно кожного неврегульованого норматив-
ним актом випадку. Однак, такий спосіб використовуєть-
ся тільки в тих випадках, якщо питання, що потребує ви-
рішення, не врегульовано відповідними законодавчими 
актами. Крім того, такий спосіб стосується тільки частини 
змін, які необхідно на сьогодні внести до вказаного 
нормативно-правового акту.
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Отже, альтернативний спосіб досягнення зазначених 
цілей у даному випадку не може бути застосований, 
оскільки здійснення державної регуляторної політики 
щодо внесення змін та доповнень до регуляторних актів 
іншим чином законодавством щодо цінних паперів не пе-
редбачено.

4. Механізм, який застосовується для розв’язання 
проблеми, і відповідні заходи.

Механізм, який застосовується Комісією для 
розв’язання проблем, зазначених у пункті 1 Аналізу впли-
ву регуляторного акта, це внесення відповідних Змін до 
Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі 
види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів), затвердженого рішенням Комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за 
№ 862/23394. 

Зміни, запропоновані в проекті регуляторного акта – 
це зміни, зокрема, пов’язані зі змінами щодо вилучення 
норм, пов`язаних з анулюванням та зупиненням дії лі-
цензій зберігача цінних паперів, депозитарію цінних па-
перів та реєстраторів власників іменних цінних паперів з 
одночасним доповненням Порядку положеннями щодо 
анулювання та зупинення дії ліцензій на нові види про-
фесійної діяльності, а саме: клірингової діяльності, депо-
зитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із 
зберігання активів ІСІ та діяльності із зберігання активів 
пенсійного фонду.

5. Обгрунтування можливостей досягнення визна-
чених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття цього регуляторного акта передбача-
ється досягти цілі визначені в пункті 2 Аналізу впливу 
регуляторного акта.

Введення в дію цього регуляторного акта буде здій-
снюватись за рахунок можливостей Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, як органу держав-
ної влади, який згідно з чинним законодавством повинен 
здійснювати державну регуляторну політику на ринку 
цінних паперів.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог 
регуляторного акта буде здійснюватись відповідно до 
чинного законодавства.

6. Очікувані результати прийняття акта.
Очікуваними результатами прийняття цього регуля-

торного акта буде:
- приведення регуляторних актів Комісії у відповідність 

до вимог чинного законодавства;
- врегулювання питань, які виникали в процесі засто-

сування норм цього Порядку;
- подальшого розвитку прозорого, ліквідного та конку-

рентноспроможного фондового ринку.
Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прий-

няття регуляторного акта: 
Об’єкт впливу Вигоди Витрати

Держава Збільшення надходжень до Державно-
го бюджету України (штрафні санкції у 
разі порушень вимог законодавства).

Відсутні

Центральні 
органи виконав-
чої влади

Правове забезпечення процедури лі-
цензування через вдосконалення та 
встановлення чіткої та прозорої проце-
дури моніторингу та контролю за зміна-
ми у процесі діяльності ліцензіатів

Додаткові 
витрати 
відсутні

Суб’єкти 
господарювання 
(ліцензіати)

Провадження діяльності в прозорому 
нормативно-правовому полі, яке відпо-
відає вимогам відповідних законів

Додаткові 
витрати 
відсутні

Громадяни, 
суб’єкти 
господарювання

Захист інтересів клієнтів (інвесторів), 
оскільки підвищуються вимоги до про-
фесійних учасників, зокрема встановлені 
більш жорсткі санкції за правопорушен-
ня. Тим самим підвищиться відповідаль-
ність за провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку. 

Відсутні

7. Строк дії акта. 
Не обмежений, з дати набуття чинності в установле-

ному законодавством порядку. 
8. Показники результативності акта.
Показником результативності цього регуляторного 

акту буде вирішення проблем, що зазначені в пункті 1 
Аналізу впливу регуляторного акта.

Дія цього регуляторного акту, до якого вносяться змі-
ни, поширюється на 1228 юридичних осіб – професійних 
учасників ринку цінних паперів.

Вказаний регуляторний акт Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку розміщується на її офі-
ційному сайті – http://www.ssmsc.gov.ua/

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись 
відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності вищезазначено-
го регуляторного акта буде здійснюватись до дня на-
брання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та 
зауважень та їх аналізу. 

Повторне відстеження планується здійснити через рік 
після набуття чинності регуляторним актом, в результаті 
якого відбудеться порівняння показників базового та по-
вторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих 
та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кіль-
кісних показників дії цього акту, ці моменти буде виправ-
лено шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз 
на три роки з дня виконання заходів з повторного відсте-
ження з метою подальшого удосконалення цього регуля-
торного акту.

Аналіз впливу регуляторного акта підготовлений де-
партаментом регулювання депозитарної та клірингової 
діяльності.

Т.в.о. Голови Комісії             А. Амелін

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акта

Проект рішення Комісії «Про затвердження Змін до 
Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі 
види професійної діяльності на фондовому ринку» та 
проект відповідних Змін до Порядку розроблені згідно з 
Планом діяльності Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2014 рік 

Проектом передбачається внесення Змін до Порядку 
зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види про-
фесійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14 травня 2013 року № 816, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 
року № 862/23394, відповідно до яких регулятором роз-
роблені зміни, які уточнюють види професійної діяльнос-
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ті на фондовому ринку, на які розповсюджується дія По-
рядку, перелік документів, які подаються до заяви на 
анулювання ліцензії та дії ліцензіата у разі анулювання 
та зупинення дії ліцензії. Зазначеними змінами з Поряд-
ку вилучаються норми, пов`язані з анулюванням та зупи-
ненням дії ліцензій зберігача цінних паперів, депозитарію 
цінних паперів та реєстраторів власників іменних цінних 
паперів з одночасним доповненням Порядку положення-
ми щодо анулювання та зупинення дії ліцензій на нові 
види професійної діяльності, а саме: клірингової діяль-
ності, депозитарної діяльності депозитарної установи, 
діяльності із зберігання активів ІСІ та діяльності із збері-
гання активів пенсійного фонду.

Пропозиції та зауваження до проекту вказаного ре-
гуляторного акту надсилаються поштою на адресу 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ – 601, вул. Московська, 8, де-
партамент регулювання депозитарної та клірингової 
діяльності, а також на адресу Державної служби Укра-
їни з питань регуляторної політики та розвитку під-
приємництва: 01011, м.Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 
е-mail: mail@dkrp.gov.ua.

Проект рішення та аналіз його регуляторного  
впливу оприлюднюється на офіційному сайті Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку –  
http://www.nsmsc.gov.ua/ .

 Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх 
об’єднань, становить 1 місяць з дати оприлюднення 
цього проекту.

Т.в.о. Голови Комісії            А. Амелін

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку відповідно до вимог Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» та з метою отримання зауважень і пропози-
цій, оголошує про оприлюднення проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо удо-
сконалення процедур стягнення штрафів, накладених за 
порушення законодавства на ринку цінних паперів, бан-
ківських і фінансових послуг» на офіційному сайті Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
http://www.nssmc.gov.ua/.

Законопроектом передбачено законодавче врегулю-
вання застосування процедур примусового стягнення 
штрафів, накладених за порушення законодавства на 
ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг, які 
не сплачуються у добровільному порядку.

Зауваження і пропозиції до законопроекту надавати у 
письмовій та електронній формі протягом місяця з дня 
публікації цього повідомлення за адресою: відділ розвит-
ку законодавства департаменту аналізу, стратегії та роз-
витку законодавства Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, вул. Московська, 8, м. Київ-601, 
01010, e-mail: yliia.ostapenko@nssmc.gov.ua та Держав-
ній службі України з питань регуляторної політики та роз-
витку підприємництва: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 
01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Голова Комісії         Д. Тевелєв

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 корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 25.02.2014 року 
№ 259 та відповідно до документів, наданих на скасу-
вання реєстрації випуску акцій ЗАТ «Енвіл» (код за  
ЄДРПОУ: 30550772, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18) у 
зв’язку з припиненням ЗАТ «Енвіл» шляхом перетворен-
ня в ТОВ «Енвіл», скасовано реєстрацію випуску акцій 
ЗАТ «Енвіл» (код за ЄДРПОУ: 30550772). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Енвіл» (код за ЄДРПОУ: 
30550772) від 13 грудня 1999 року № 924/10/1/99, видане 
Управлінням Державної комісії з цінних паперів та  
фондового ринку в м. Києві та Київській області, анульо-
вано – розпорядження № 56-Кф-С–А від 25 лютого 
2014 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 фондо-
вого ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13 серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Роз-
ділу I Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 трав-
ня 2013 року за № 822/23354, зупинено обіг акцій  
ПАТ «Яготинське хлібоприймальне підприємство», 
07700, Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин,  
вул. Привокзальна, 21, код за ЄДРПОУ: 00954509 – роз-
порядження № 14-ЦД-З від 03 березня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Прикарпатського територіального управління, 
що діє на підставі рішення Комісії від 23.07.2013 р.  
№ 1283, на підставі пункту 3 Розділу І Порядку скасуван-
ня реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
скасовано реєстрацію випуску акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства:

ПрАТ «Елком і К» (76018, м. Івано-Франківськ,  
вул. В.Івасюка, 62; код ЄДРПОУ: 23924861) – розмір ста-
тутного фонду 173000 грн, розділений на 34600 шт. про-
стих іменних акцій номінальною вартістю 5 грн. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій № 36/09/1/10 від 
24.09.2010 р., видане 10.03.2011 р. Івано-Франківським 
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територіальним управлінням ДКЦПФР, вважати таким, 
що втратило чинність – розпорядження № 21-ПР-1-С-А 
від 03.03.2014 року;

ПрАТ «Мега-Захід» (77400, Івано-Франківська обл.,  
м. Тисмениця вул. Галицька, 21Б; код ЄДРПОУ: 34217272) 
– розмір статутного фонду 438000 грн, розділений на 
4380 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 
100 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  
№ 37/09/1/10 від 24.09.2010 р., видане 18.02.2011 р. 
Івано-Франківським територіальним управлінням 
ДКЦПФР, вважати таким, що втратило чинність – розпо-
рядження № 22-ПР-1- С-А від 03.03.2014 року;

ПрАТ «Залізничник» (76018, м. Івано-Франківськ,  
вул. Грюнвальдська, 19А; код ЄДРПОУ: 01101424) – роз-
мір статутного фонду 5404293 грн, розділений на 
21617172 шт. простих іменних акцій номінальною вартіс-
тю 0,25 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  
№ 45/09/1/03 від 19.11.2003 р., видане 04.05.2011 р. 
Івано-Франківським територіальним управлінням 
ДКЦПФР, вважати таким, що втратило чинність – розпо-
рядження № 23-ПР-1-С-А від 03.03.2014 року;

ВАТ «Кам’янець-Подільська «Агропромтехніка» 
(32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, 
вул. Князів Коріатовичів, 25; код ЄДРПОУ: 14152191) – 
розмір статутного фонду 3899340 грн, розділений на 
15597360 шт. простих іменних акцій номінальною вартіс-
тю 0,25 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  
№ 71/22/1/10 від 10.11.2010 р., видане Хмельницьким те-
риторіальним управлінням ДКЦПФР, вважати таким, що 
втратило чинність – розпорядження № 24-ПР-4-С-А від 
03.03.2014 року. 

НКЦПфР повідомляє про ліцензування 
на фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку видано ліцензії на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку:

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «УКРАЇНСЬКИй фОНДОВИй ЦЕНТР» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи: 32401971) ліцензії серії АГ 
№ 579860; серії АГ № 579861 від 23.09.2011, на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку - ді-
яльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокер-
ської діяльності; дилерської діяльності, відповідно, на 
підставі документів щодо переоформлення у зв’язку зі 
зміною місцезнаходження, а саме: 01034, м. Київ, вулиця 
Володимирська, будинок 47 літера А, приміщення 1 на 
01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36, літе-
ра Д – рішення № 249 від 25 лютого 2014 року.

НКЦПфР повідомляє про внесення змін 
до реєстру аудиторських фірм

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.02.2014 року   № 185

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 

№ 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відпо-
відно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 25.10.2012 № 1519, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2012 
за № 2213/22525 (із змінами), а саме підпункту 5.3 пунк-
ту 5 розділу IV Порядку, щодо ТОВ «АК «КРЕДО - АУ-
ДИТ»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36632530; 
02160, м. Київ, пр-т Возз’єднання 15, оф. 611; свідоцтво 
про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудито-
рів, видане Аудиторською палатою України (далі – АПУ) 
№ 4323 від 26.11.2009, чинне до 26.11.2014; свідоцтво 
про відповідність системи контролю якості, видане від-
повідно до рішення АПУ від 31.10.2013 № 281/4; інфор-
мація про керівника та працівників аудиторської фірми, 
які безпосередньо братимуть участь у проведенні ауди-
торських перевірок професійних учасників ринку цінних 
паперів: Кислов Сергій Олександрович – на посаді ди-
ректора; Міняйло Володимир Михайлович – на посаді 
аудитора; Старовєрова Юлія Вікторівна – на посаді го-
ловного аудитора,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
відмовити ТОВ «АК «КРЕДО - АУДИТ» (ідентифікацій-

ний код за ЄДРПОУ: 36632530) у внесенні до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

*     *     *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.02.2014 року   № 182

Уповноважена особа Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 
№ 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), від-
повідно до Порядку ведення реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів (далі – Поря-
док), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 25.10.2012  
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.12.2012 за № 2213/22525 (із змінами), та відповідно 
до заяви та документів, наданих на внесення до реє-
стру аудиторських фірм, які можуть проводити аудитор-
ські перевірки професійних учасників ринку цінних па-
перів, ТОВ «АФ «АУДИТ – СТАНДАРТ»; ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ: 32852960; 04080, м. Київ, вул. Юрків-
ська/Фрунзе, 2-6/32, літ. «А»; свідоцтво про внесення до 
реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Ауди-
торською палатою України (далі – АПУ) № 3345 від 
26.02.2004, чинне до 19.12.2018; свідоцтво про відпо-
відність системи контролю якості, видане відповідно до 
рішення АПУ від 19.12.2013 № 286/4; інформація про 
керівника та працівників аудиторської фірми, які безпо-
середньо братимуть участь у проведенні аудиторських 
перевірок професійних учасників ринку цінних паперів: 
Титаренко Валентина Микитівна – на посаді директора; 
Мороз Сергій Ілліч – на посаді начальника управління 
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аудиту; Костюк Алла Вікторівна – на посаді аудитора 
системи якості,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести ТОВ «АФ «АУДИТ – СТАНДАРТ» (ідентифіка-

ційний код за ЄДРПОУ: 32852960) до реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів.

*     *     *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.02.2014 року   № 184

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 
№ 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відпо-
відно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 25.10.2012 № 1519, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2012 
за № 2213/22525 (із змінами), а саме підпункту 5.3 пунк-
ту 5 розділу IV Порядку, щодо ТОВ «АФ «КАПІТАЛ 
ГРАНД»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35449775; 
69118, м. Запоріжжя, вул. Нагнибіди, 15, кв.2; свідоцтво 
про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудито-
рів, видане Аудиторською палатою України (далі – АПУ) 
№ 4126 від 26.03.2008, чинне до 28.02.2018; свідоцтво 
про відповідність системи контролю якості, видане від-
повідно до рішення АПУ від 31.10.2013 № 281/4; інфор-
мація про керівника та працівників аудиторської фірми, 
які безпосередньо братимуть участь у проведенні ауди-
торських перевірок професійних учасників ринку цінних 
паперів: Кролик Лена Анатоліївна – на посаді директора; 
Васильєва Світлана Олексіївна – на посаді аудитора; 
Чистік Олена Геннадіївна – на посаді аудитора,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
відмовити ТОВ «АФ «КАПІТАЛ ГРАНД» (ідентифіка-

ційний код за ЄДРПОУ: 35449775) у внесенні до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

*     *     *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.02.2014 року   № 183

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 
№ 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відпо-
відно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 25.10.2012 № 1519, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2012 
за № 2213/22525 (із змінами), та відповідно до заяви та 
документів, наданих на внесення до реєстру аудитор-

ських фірм, які можуть проводити аудиторські  
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, 
ТОВ «Аудит -АС»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
30736531; 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 42 свідоцтво 
про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудито-
рів, видане Аудиторською палатою України (далі – АПУ) 
№ 2861 від 28.02.2002, чинне до 26.01.2017; свідоцтво 
про відповідність системи контролю якості, видане від-
повідно до рішення АПУ від 26.09.2012 № 245/5; інфор-
мація про керівника та працівників аудиторської фірми, 
які безпосередньо братимуть участь у проведенні ауди-
торських перевірок професійних учасників ринку цінних 
паперів: Радіонова Ангеліна Геннадіївна – на посаді ди-
ректора; Мінкєвич Олена Вікторівна – на посаді аудитора; 
Фенюшин Євген Олександрович – на посаді аудитора,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести ТОВ «Аудит - АС» (ідентифікаційний код за  

ЄДРПОУ: 30736531) до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів.

*     *     *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.02.2014 року   № 181

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 
№ 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відпо-
відно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 25.10.2012 № 1519, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2012 
за № 2213/22525 (із змінами), та відповідно до заяви та 
документів, наданих на внесення до реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, ТОВ «АФ 
«Аудитор – Консультант – Юрист»; ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ: 35531560; 01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 10, 
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
(далі – АПУ) № 4082 від 13.12.2007, чинне до 01.11.2017; 
свідоцтво про відповідність системи контролю якості, ви-
дане відповідно до рішення АПУ від 26.09.2013 № 279/4; 
інформація про керівника та працівників аудиторської 
фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні 
аудиторських перевірок професійних учасників ринку 
цінних паперів: Пулковська Інна Вікторівна – на посаді 
директора; Захарова Тетяна Володимирівна – на посаді 
начальника відділу аудиту; Захарченко Віра Павлівна – 
на посаді аудитора,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести ТОВ «АФ «Аудитор – Консультант – Юрист» 

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35531560) до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

*     *     *
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.02. 2014 року   № 186

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 
№ 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відпо-
відно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 25.10.2012 № 1519, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2012 
за № 2213/22525 (із змінами), а саме підпункту 5.3 пунк-
ту 5 розділу IV Порядку, щодо ПАФ «Міжрегіональна ау-
диторська служба»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
21263695; 61045, м. Харків, вул. Клочківська, 192, корп. А, 
оф. 315; свідоцтво про внесення до реєстру аудитор-
ських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою 
України (далі – АПУ) № 0454 від 26.01.2001, чинне до 
27.01.2016; свідоцтво про відповідність системи контро-
лю якості, видане відповідно до рішення АПУ від 
28.11.2013 № 283/4; інформація про керівника та праців-
ників аудиторської фірми, які безпосередньо братимуть 
участь у проведенні аудиторських перевірок професій-
них учасників ринку цінних паперів: Головащенко Люд-
мила Василівна – на посаді директора; Миронов Денис 
Володимирович – на посаді аудитора; Сергієчко Ірина 
Володимирівна – на посаді аудитора,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
відмовити ПАФ «Міжрегіональна аудиторська служба» 

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21263695) у внесенні 
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити ау-
диторські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів.

*     *     *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.03.2014 року   № 195

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 
№ 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відпо-
відно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 25.10.2012 № 1519, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2012 
за № 2213/22525 (із змінами), на підставі заяви, наданої 
ТОВ «АК «Ю ЕЙЧ УАЙ ПРОСТІР ЛТД»; ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ: 32593975; 03179, м. Київ, вул. Ушакова, 
14, кв.130 на внесення змін до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів, та документів, 
згідно з підпунктом «в» пункту 1 розділу V Порядку, а 
саме у зв’язку із зміною терміну чинності свідоцтва про 
внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України № 3388 від 
27.05.2004 чинного до 26.03.2014 та подовженого до 
30.01.2019,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести зміни стосовно ТОВ «АК «Ю ЕЙЧ УАЙ ПРО-

СТІР ЛТД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32593975) 
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити ау-
диторські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів (далі – Реєстр) та відповідно до пункту 5 розділу V 
Порядку видати заявнику нове свідоцтво про внесення 
до Реєстру, із змінами відповідно до поданих документів, 
та анулювати попереднє свідоцтво серії П 000185 від 
06.12.2013 чинне до 26.03.2014.

*     *     *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.03.2014 року   № 196

Уповноважена особа Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег 
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 
№ 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), від-
повідно до Порядку ведення реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів (далі – Поря-
док), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 25.10.2012  
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.12.2012 за № 2213/22525 (із змінами), та відповідно 
до заяви та документів, наданих на внесення до реє-
стру аудиторських фірм, які можуть проводити аудитор-
ські перевірки професійних учасників ринку цінних па-
перів, ТОВ АФ «Компанія «ТЕТРА - АУДИТ»; 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32664506; 01103,  
м. Київ, вул. Кіквідзе, 14-В, літ. А, свідоцтво про внесен-
ня до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане 
Аудиторською палатою України (далі – АПУ) № 3275 від 
30.10.2003, чинне до 04.07.2018; свідоцтво про відпо-
відність системи контролю якості, видане відповідно до 
рішення АПУ від 29.11.2012 № 261/4.1; інформація про 
керівника та працівників аудиторської фірми, які безпо-
середньо братимуть участь у проведенні аудиторських 
перевірок професійних учасників ринку цінних паперів: 
Буша Оксана Володимирівна – на посаді директора; 
Буша Андрій Володимирович – на посаді аудитора; По-
кровська Ольга Володимирівна – на посаді аудитора за 
сумісництвом,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести ТОВ АФ «Компанія «ТЕТРА - АУДИТ» (іденти-

фікаційний код за ЄДРПОУ: 32664506) до реєстру ауди-
торських фірм, які можуть проводити аудиторські пере-
вірки професійних учасників ринку цінних паперів.

04.03.2014 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, тел./факс: 

(044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПфР обов’язкове.
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РЕЙ ТИН ГО ВІ НО ВИ НИ

Найменування
Серія 

боргового 
інструменту

Дата 
визначення 
/оновлення 

Рейтинг/Прогноз

БАНК АВАНГАРД, ПАТ - 21.02.2014 uaA/В розвитку
Діамантбанк, ПАТ - 25.02.2014 uaBBB/Стабільний
ЕНЕРГОБАНК, ПАТ - 28.02.2014 uaBBB/Стабільний
ІНГ Банк Україна, ПАТ - 27.02.2014 uaAAA/Стабільний

Найменування
Серія 

боргового 
інструменту

Дата 
визначення 
/оновлення 

Рейтинг/Прогноз

Промекономбанк, ПАТ КБ - 11.02.2014 uaB/Негативний
РЄВЄРС, ТОВ , Компанія А 28.02.2014 Призупинено
Сєнтябрь, ПП А 28.02.2014 Призупинено
ХРЕЩАТИК, ПАТ , КБ - 27.02.2014 uaA/Стабільний

Кредитні рейтинги, визначені або оновлені ТОВ «Кредит-Рейтинг» у лютому 2014 р.

Інформація друкується згідно з Договором про надання послуг з розміщення інформації від 28.01.2013 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИй БАНК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повна назва емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«Старокиївський банк»

 Організаційно – правова форма - Публічне акціонерне товариство
 Індетифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 19024948
 Місце знаходження емітента 01033, м. Київ вул. Микільсько-

ботанічна, 6/8
 Міжміській код, телефон та факс емітента (044) 234-31-00
 Електронна пошта адреса емітента main@oldbank.com 
 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ються емітентом для розкриття інформації – oldbank.com 
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Рішенням Спостережної Ради ПАТ «Старокиївський банк» вiд 

28.02.2014р. (Протокол № 5) прийнято рішення про зміни в складi по-
садових осiб Банку, а саме:

- перевести Красноусову Анну Іванівну з посади виконуючого 
обов’язки Головного бухгалтера Банку на посаду начальника Управ-
ління БЕК-офісу.

Паспортнi данi Красноусової А.І.( серія МВ № 174162, видано 
07.03.2003р. Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл.). 

Пiдстава призначення – заява Красноусової А.І. від 28.02.2014р.. 
Наказ № 13 – ОС від 28.02.2014р. Красноусову А.І. призначено на 
посаду безстроково.

Попередні посади: у банкiвськiй сферi: ПАТ «Банк «Фінанси та 
Кредит» - економіст відділу розрахунків в іноземній валюті, провідний 
економіст відділу розрахунків в іноземній валюті, ПАТ «Старокиїв-
ський банк» - старший бухгалтер з валютних операцій, начальник 
управління БЕК офісу, в.о. головного бухгалтера ПАТ «Старокиїв-
ський банк».

Красноусова А.І. часткою в статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
-переведення Артющенко Олега Миколайовича з посади Заст. Го-

ловного бухгалтера на посаду в. о. Головного бухгалтера Банку.
Паспортнi данi Артющенко О.М.( серія НС № 052485, видано 

28.12.1995р. Камянським РВУМВС України в Черкаській обл.). 
Пiдстава призначення – заява Артющенко О.М. від 28.02.2014р. На-

каз № 14 – ОС від 28.02.2014р. призначено на посаду в.о. Головного 
бухгалтера ПАТ «Старокиївський банк» терміном до затвердження НБУ.

Попередні посади: інспектор пожежно-режимного контролю, нау-
ковий співробітник, головний державний податковий ревізор, інспек-
тор податкової служби, старший державний податковий ревізор-
інспектор, головний державний податковий ревізор. 

У банкiвськiй сферi: ПАТ «Укрсоцбанк» - головний аудитор СВА; 
ПАТ «Альфа банк» - старший аудитор ДВА; ПАТ «БМ банк» - голов-
ний аудитор УВА; ПАТ «Старокиївський банк» - начальник управління 
внутрішнього аудиту, в. о. Головного бухгалтера.

Артющенко О.М. часткою в статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, 

що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно законодавства:

Голова Правління
ПАТ«Старокиївський банк»          Яременко Юрій Віталійович

До уваги акціонерів  ПАТ «КЦКБА»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОН-

СТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» (місцезнаходження - 
03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9) повідомляє, що чергові Загальні 
збори акціонерів ПАТ «КЦКБА» скликаються  11 квітня за адресою: 03113, 
м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9, актова зала. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у чергових Зборах – 07.04.2014 р.

Порядок денний зборів акціонерів:
Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.1. 
Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2013 р.2. 
Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 р.3. 
Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 4. 

Товариства  у 2013 р.
Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2013 р.5. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 6. 

Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, звіту Ревізійної комісії То-
вариства. 

Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.7. 
Відкликання членів наглядової ради Товариства.8. 
Обрання членів наглядової ради Товариства.9. 
Прийняття рішення про утворення філії Товариства.10. 
Затвердження рішень органів управління та контролю Товариства.11. 

Початок реєстрації акціонерів – об 16 годині 00 хвилин, закінчення реє-
страції – об 16 годині 25 хвилин. Початок зборів – об 16 годині 30 хвилин.

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, адміністративний  корпус 
ПАТ «КЦКБА», організаційний комітет каб. №401,  тел.(044) 591-08-79.

Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Генеральний директор – Ю.М. Рикуніч.

Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи повин-
ні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники ак-
ціонерів фізичних осіб – довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим 
чином згідно законодавства України. 

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

Найменування показника 
період 

звітний 
2013

попередній 
2012

Усього активів  220 205 227 036
Основні засоби  75 302 103 176
Довгострокові фінансові інвестиції  1 1
Запаси 76 497 75 191
Сумарна дебіторська заборгованість  55 515 46 106
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 584 1 045
Нерозподілений прибуток 5 530 13 654
Власний капітал 105 873 122 166
Статутний капітал 36 822 36 822
Довгострокові зобов'язання 2 3274 22 350
Поточні зобов'язання 91 058 82 520
Чистий прибуток (збиток) 1 033 9 158
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 682 200 3 682 200 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

― ―

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

― ―

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 542 570

Наглядова рада ПАТ «КЦКБА»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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№44, 5 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОСТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ - 3»

(надалі також-Товариство, місцезнаходження: 
03131 м. Київ вул. Лютнева, 1) 

повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Приват-
ного акціонерного товариства «Мостобудівне управління - 3», які відбу-
дуться «14» квітня 2014 року в приміщенні кабінету керівника за адре-
сою: 03131 м. Київ вул. Лютнева, 1.

Початок зборів об 10-00 годині.
Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів приватного 

акціонерного товариства «Мостобудівне управління - 3» буде здійснюва-
тися Реєстраційною комісією «14» квітня 2014 року з 9-00 години до 10-00 
години за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів при-
ватного акціонерного товариства «Мостобудівне управління - 3»: 03131  
м. Київ вул. Лютнева, 1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: «08» квітня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним:
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.1. 
Обрання складу лічильної комісії.2. 
Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Мостобудівне управління - 3» 3. 

за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 
ради ПрАТ «Мостобудівне управління - 3» за 2013 рік.

Про розгляд звіту виконавчого органу ПрАТ «Мостобудівне управлін-4. 
ня - 3» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ви-
конавчого органу ПрАТ «Мостобудівне управління - 3» за 2013 рік.

Про затвердження річного звіту товариства.5. 
Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Мостобудівне управління - 3» 6. 

за 2013 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 3 матеріалами та 
проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів в 
місці їх проведення, а також у робочі дні з 10.00 по 16.00 за адресою 03131 
м. Київ вул. Лютнева, 1, кабінет керівника звернувшись із заявою, складе-
ною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів 
з матеріалами - Бредак Олександр Петрович.

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі мати документ, що 
посвідчує особу; представникам акціонерів - доручення на право участі у 
зборах, оформлене згідно вимог чинного законодавства України, та доку-
мент, що посвідчує особу. Довідки за тел.: 259-39-69.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Мостобудівне управління - 3» за 2013 рік (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 17 329 26 633
Основні засоби 4 631 4 746
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4 156 4 924
Сумарна дебіторська заборгованість 6 870 16 634
Грошові кошти та їх еквіваленти 968 329
Нерозподілений прибуток 7 790 7 490
Власний капітал 4 889 4 889
Статутний капітал 122.1 122.1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4 828 14 132
Чистий прибуток (збиток) 74 999
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 221 1221
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду 

- 145

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- 233

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

106 106

Директор ПрАТ «Мостобудівне управління - 3» С.В. Крюк

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЖЕЖЕЛІВСЬКИй КАР’ЄР» 

(код ЄДРПОУ 00292379)
яке знаходиться за адресою: 22116, Вінницька обл., Козятинський 

район, с. Жежелів, повідомляє про проведення річ них Загальних зборів 
акціонерів, що відбудуться 08 квітня 2014 року об 11год.00хв. за 
адресою: 22116, Вінницька обл., Козятинський район, с. Жежелів, 
вул. Леніна в адміністративному приміщенні  ПАТ «Жежелівський 
кар’єр». Реєстрація учасників відбуватиметься з 10 го дини 00 хвилин 
до 10 години 45 хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  
24:00 год. 02 квітня 2014р.

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів:
Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціоне-1. 

рів Товариства;
Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Това-2. 

риства;
Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства;3. 
Звіт Генерального директора Товариства про результати 4. 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік;
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та затвердження зві-5. 

ту Наглядової ради Товариства за 2013 рік;
Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та за-6. 

твердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік;
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік;7. 
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-8. 

риства за 2013 рік, затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік;
Визначення напрямків діяльності Товариства у 2014 році;9. 
Про затвердження значних правочинів за минулий період;10. 
Про попереднє схвалення значних правочинів.11. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, починаючи з 07.03.2014 р. 
до дати проведення загальних зборів у робочі дні: з понеділка по чет-
вер з 9.00 до 16.00, у п'ятницю – з 9.00 до 15.45 за адресою: 22116,  
Вінницька обл., Козятинський район, с. Жежелів, в адміністративному 
приміщенні  ПАТ «Жежелівський кар’єр», а в день проведення загаль-
них зборів, також у місці їх проведення. 

Посадова особа ПАТ «Жежелівський кар’єр» відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Рудіков Сергій Воло-
димирович, тел. (097)945-07-92.

Пропозиції акціонерів до порядку денного загальних зборів прийма-
ються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акці-
онера, який їх вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції 
до питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів за адресою: 22116, Вінницька обл., Козя-
тинський район, с. Жежелів.

Акціонер для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів 
зобов`язаний мати при собі паспорт, а у разі участі представника акці-
онера – паспорт та відповідну довіреність, що підтверджує повнова-
ження представника на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «Же-
желівський кар’єр», засвідчену у встановленому чинним законодавством 
порядку.

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

Найменування показника
Період

звітний 
2013

попередній 
(2012р.)

Усього активів 21577 20257
Основні засоби  16621 11432
Довгострокові фінансові інвестиції ----------
Запаси 1180 2261
Сумарна дебіторська заборгованість  2689 4311
Грошові кошти та їхні еквіваленти  425 1923
Нерозподілений прибуток  -5423 -5691
Власний капітал  7707 7439
Статутний капітал  13130 13130
Довгострокові зобов’язання  9936 9482
Поточні зобов’язання  3907 3161
Чистий прибуток (збиток) +268 -2263
Середньорічна кількість акцій (шт.) 52518760 52518760
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

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

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

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

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

74 74

Генеральний Директор                                          Лисецький В.Б.

КАЛІНІчЕНКО СВІТЛАНА ВЯчЕСЛАВІВНА
 повідомляє про свій намір придбати значний пакет простих іменних 

акцій Відкритого акціонерного товариства «Печенізький «АГРОТЕХСЕР-
ВІС» (скорочено ВАТ «Печенізький «АГРОТЕХСЕРВІС»), код ЄДРПОУ 
21196438, у кількості 53 012 шт., що складає 32,64 % від статутного капіта-
лу ВАТ «Печенізький «АГРОТЕХСЕРВІС».  На сьогоднішній день Каліні-
ченко С. В., не має жодної простої іменної акції ВАТ «Печенізький «АГРО-
ТЕХСЕРВІС».

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СНАйПЕР»

(код ЄДРПОУ 20616944, адреса місцезнаходження: Київська обл., 
м.Біла Церква, вул..Привокзальна, 8-Б) повідомляє про проведення 
чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться   
8 квітня 2014 року, за адресою: Київська обл., м.Біла Церква,  
вул..Привокзальна, 8-Б, 3 поверх, к.3. Реєстрація акціонерів відбу-
деться з 14.00 до 14.30. в той же день за місцем проведення зборів. 
Початок зборів о 14.40.   Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у зборах станом на 24 годину 2 квітня 2014 року. 

Порядок денний 
(Перелік питань для голосування):

Обрання голови та секретаря зборів, Обрання членів лічильної 1. 
комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Звіт Генерального директора Товариства про результати діяль-2. 
ності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу То-3. 
вариства за 2013 рік.

Розподіл  прибутку або покриття збитків Товариства за 2013рік з 4. 
урахуванням вимог, передбачених законом. 

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та 
проектами 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 про-
ведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у від-
повідальної особи – фінансового директора Тишкевич Л.В. Для участі у 
зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, 
представники акціонерів повинні мати також довіреності на право пред-
ставляти 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 попере-
дній

Усього активів 21450 17619
Основні засоби 4694 5855
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5857 5170
Сумарна дебіторська заборгованість 2499 2713
Грошові кошти та їх еквіваленти 1508 116
Нерозподілений прибуток 2245 1882
Власний капітал
Статутний капітал 900 900
Довгострокові зобов’язання 11366 4890
Поточні зобов’язання 6800 9830
Чистий прибуток (збиток) 442 139
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000 3000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом  періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)         68 70

Директор     

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Світ Електроніки»

2. Код за ЄДРПОУ 31611469
3. Місцезнаходження 04212, м.Київ, вул.Тимошенка, буд.9
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 200-50-40 (044) 200-50-40
5. Електронна поштова адреса e.likhatskaya@vicotec.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://pao.vicotec.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення 

28.02.2014 року Головою правління Публічного акціонерного товари-
ства «Світ Електроніки» (Наказ № СЕ-/К-0282 від 28.02.2014 р.) прийнято 
рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- звільнено з посади Головного бухгалтера Корнєєву Світлану Володи-
мирівну за власним бажанням з 28.02.2014 року. Звільнення посадової осо-
би виконано на підставі Наказу Голови правління № СЕ-/К-0282 від 
28.02.2014 р. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 3 роки 1 місяць. Згоду на розкриття паспорт-
них даних особа не надавала. Замість звільненої особи нікого не призна-
чено. 

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                               Кононенко В.О.  03.03.2014р.

 ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВІТ ЕЛЕКТРОНІКИ»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОРЛИЦЬКИй СПЕЦІАЛІЗОВАНИй КАР’ЄР ″ГРАНІТ»,

 місцезнаходження:39282, Полтавська обл., Кобеляцький р-н., с.Радян-
ське, повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 22квіт-
ня 2014 року, початок о 10.00 . за адресою: с.Радянське Кобеляцького 
району Полтавської області, адмінприміщення товариства, актова зала.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження проце-

дури та регламенту.
3. Затвердження звіту в.о.голови правління Товариства за підсумками 

роботи за 2013 рік.
4. Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками ро-

боти за 2013 рік.
5. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за під-

сумками роботи за 2013 рік.
6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного зві-

ту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річ-
ної звітності за 2013 рік.

7. Затвердження порядку розподілу збитків Товариства за 2013 рік.
8. Вибори членів правління.
9. Вибори членів ревізійної комісії.
10. Вибори членів наглядової ради.

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

Найменування показника
Період

Звітний 
2013р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів 269 893
Основні засоби 264 890
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 2 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 2
Нерозподілений прибуток -262 523
Власний капітал 27 812
Статутний капітал 231 231
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 242 81
Чистий прибуток -785 -172
Середньорічна кількість акцій (шт.) 925600 925600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

2 2

Матеріали Зборів надаються для ознайомлення за адресою: с.Радян-
ське Кобеляцького району Полтавської області, у в.о.головного бухгалте-
ра товариства в робочі дні з 10.00 по 15.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах –16.04.2014 року.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9.00 до 9.45 22 квітня  
2014 року за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах 
акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу; для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством 
України. Тел. для довідок: (05343) 9-79-52 

Виконавчий орган Товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИС-
ФЕН», місцезнаходження: 53407, Дніпропетровська область, м. Марганець, 
вул. Радянська, буд. 50 (надал і- Товариство) повідомляє про скликання 
річних загальних зборів Товариства (далі-Збори) 05 квітня 2014р., які  
відбудуться за адресою: Дніпропетровська область, м. Марганець,  
вул. Радянська, 50, кабінет голови правління.

Початок Зборів о 10 год 00 хв. Реєстрація учасників Зборів: з 9-00 до 
9-45. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах 
- на 24 годину 00 хвилин 01 квітня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 

зборів:
- затвердження протоколу Реєстраційної комісії. Визнання Зборів;
- обрання членів лічильної комісії;
- обрання секретаря Зборів;
- затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціо-

нерів.
2. Звіт та висновок Ревізора за результатами діяльності Товариства за 

2013р. Затвердження звіту та висновку Ревізора. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізора.

3. Звіт Наглядової ради за 2013р. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності 
Товариства за 2013р. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 
5. Затвердження річного звіту Товариства. 
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013р.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
8. Обрання членів Наглядової ради. 
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових дого-
ворів з членами Наглядової ради.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора. 
11. Обрання Ревізора.
12. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуть-

ся з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу (Правління). 

14. Обрання членів та голови виконавчого органу (Правління). 
Для реєстрації акціонерам слід мати при собі посвідчення особи (пас-

порт), а представникам акціонерів посвідчення особи (паспорт) та довіре-
ність на право участі та голосування на Зборах, оформлену згідно чинного 
законодавства.

Кожен акціонер може ознайомитись з документами (матеріалами), не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням товариства за адресою м. Марганець, вул. Радянська, буд. 50, 
приймальня голови правління товариства, кожного робочого дня з 10.00 до 
15.00 години, а в день проведення річних загальних зборів - також у місці їх 
проведення. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам 
необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам 
акціонерів необхідно мати: а) документ, що посвідчує особу (паспорт);  
б) документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на 
право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно 
до чинного законодавства. Відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Зборів, посадова особа ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН» 
– голова Наглядової ради Шуміліна Тетяна Миколаївна.

Основні показники фінансово- господарської діяльності 
ПрАТ «ТД «БОРИСфЕН» за 2013р.  (тис. грн) 

Найменування показників Період
 2013р. 2012р.

Всього активів 5168,5 5136,3
Основні засоби 4843,4 4986,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0,1 0,2
Сумарна дебіторська заборгованість 49,5 48,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 275,5 101,1
Нерозподілений прибуток 137,2 0
Власний капітал 5142,5 5105,6
Статутний капітал 1343,1 1343,1
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) (1031,0) (1168,2)
Середньорічна кількість акцій 12100 12100
Кількість власних акцій,
викуплених протягом періоду

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 6 7

Наглядова рада ПрАТ «ТД «Борисфен»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИй ДІМ «БОРИСфЕН»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «НАУКОВО-ВИРОБНИчЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«СОЗИДАТЕЛЬ» 
з місцезнаходженням за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, буд. 4, 

повідомляє що 11 квітня 2014 року о 16 годині за адресою: м. Дніпропе-
тровськ, пр. К. Маркса, 89, (2-й поверх), кімн. 218 відбудуться чергові 
річні загальні збори акціонерів. 

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитись 11 квітня 2014 р. 
з 15.00 до 15.45 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах – 07 квітня 2014 р.

Порядок денний:
Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.1. 
Обрання членів лічильної комісії Товариства.2. 
Звіт Правління Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за на-3. 

слідками його розгляду.
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.4. 
Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 5. 

2013 рік.
Обрання членів Правління.6. 
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись То-7. 

вариством.
Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представ-

никам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 
(паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати доку-
мент, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних 
осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – 
юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без дові-

реності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загаль-
них зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства 
України).

З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть 
ознайомитись особисто у робочі дні за адресою: м. Дніпропетровськ,  
пр. К. Маркса, 89, (3-й поверх), кімн. 36  до початку зборів.

Довідки за телефонами: (056) 778-54-15, 778-54-16, контактна особа – 
Іщенко Володимир Георгійович.

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

Найменування показника
період

звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 187483 186421
Основні засоби 29649 30612
Довгострокові фінансові інвестиції 27152 27152
Запаси 6628 6503
Сумарна дебіторська заборгованість 15257 12580
Грошові кошти та їх еквіваленти 1883 985
Нерозподілений прибуток 7601 7478
Власний капітал 52095 51962
Статутний капітал 41224 41224
Довгострокові зобов'язання 86547 89627
Поточні зобов'язання 48841 44832
Чистий прибуток (збиток) 208 4776
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

204 218

Голова правління    Л.А. Турчин

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Київцемент» 2. Код за ЄДРПОУ 04880386 3. Місцезнаходження  03083, 
м.Київ вул.червонопрапорна, буд.26 4. Міжміський код, телефон та факс  
(044) 536-19-43, (044) 536-19-40 5. Електронна поштова адреса irina.
lamanova@dyckerhoff.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації  
http://04880386.smida.gov.ua/ 7. Вид особливої інформації відповідного до 
вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, серти-
фікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розді-
лу ІІІ цього Положення  Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київцемент» (код  

ЄДРПОУ 04880386) 28 лютого 2014 року (Протокол № 22 від 28.02.2014 р.) 
затверджено припинення повноважень з 01 січня 2014 р.:  

Голови Наглядової ради ПАТ «Київцемент» пана Д-ра Лозе Крістіана Пе-
тера Отто, громадянина Німеччини (паспорт № 357101552, виданий 
11.07.2006 р. посольством Німеччини в м. Києві) на підставі його заяви про 
добровільну відставку члена Наглядової ради від 17.10.2013 р. (зареєстрова-
на за вхідн. № 139 від 07.11.2013 р.). Повноваження Голови Наглядової ради 
ПАТ «Київцемент» припинені на підставі підпункту 1 ч.2. п.1. ст.57 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VІ (з наступними 
змінами та доповненнями) достроково з 01.01.2014 р. та припинено дію укла-
деного з ним цивільно-правового договору від 28.02.2013 р. достроково з 
01.01.2014 р. Пан Д-р Лозе Крістіан Петер Отто перебував на посаді Голови 
Наглядової ради з 28.02.2013 р. (Протокол річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Київцемент» № 21 від 28.02.2013 р.). Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не воло-
діє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

Члена Наглядової ради ПАТ «Київцемент» пана Зоннабенда фольке-
ра, громадянина Німеччини (паспорт С5RCF 5105070М2101277, виданий 
28.01.2011 р. Органом мiсцевого самоврядування м. Кідріх, Нiмеччина) на 
підставі його заяви про добровільну відставку члена Наглядової ради від 
18.10.2013 р. (зареєстрована за вхідн. № 140 від 07.11.2013 р.). Повнова-
ження Члена Наглядової ради ПАТ «Київцемент» припинені на підставі під-
пункту 1 ч.2. п.1. ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008 р. № 514-VІ (з наступними змінами та доповненнями) достроко-
во з 01.01.2014 р. та припинено дію укладеного з ним цивільно-правового 
договору від 28.02.2013 р. достроково з 01.01.2014 р. Пан Зоннабенд Фоль-
кер перебував на посаді Члена Наглядової ради з 28.02.2013 р.  
(Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київцемент» № 21 від 
28.02.2013 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київцемент» (код  
ЄДРПОУ 04880386) 28 лютого 2014 року (Протокол № 22 від 28.02.2014 р.) 
прийнято рішення про дострокове припинення повноважень:

звільнено з посади Члена Наглядової ради (Заступника голови Нагля-
дової ради) Товариства пана Паоло Зелано, громадянина Італії (паспорт 
YA4061541, виданий 05.09.2013 р. Міністерством іноземних справ Італії).  
Пан Паоло Зелано перебував на посаді Заступника голови Наглядової 
ради з 28.02.2013 р. (Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Ки-
ївцемент» № 21 від 28.02.2013 р.). Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не воло-
діє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

звільнено з посади Члена Наглядової ради Товариства пана Шульца Нор-
берта, громадянина Німеччини (паспорт № 402671663 виданий 21.11.2006 р. 
адміністрацією м. Вісбадена, Німеччина). Пан Шульц Норберт перебував на по-
саді Члена Наглядової ради з 28.02.2013 р. (Протокол річних Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «Київцемент» № 21 від 28.02.2013 р.). Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента 
не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.  

звільнено з посади Члена Наглядової ради Товариства пана Каша Кар-
ла Хейнца Паула Річарда, громадянина Німеччини (паспорт № 546614620, 
виданий 20.07.2005 р. місцевим органом влади м. Ленгеріх). Пан Каш  
Карл Хейнц Паул Річард перебував на посаді Члена Наглядової ради з 
28.02.2013 р. (Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київце-
мент» № 21 від 28.02.2013 р.). Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київцемент» (код  
ЄДРПОУ 04880386) 28 лютого 2014 року (Протокол № 22 від 28.02.2014 р.) 
прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства:

обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства пана Паоло Зе-
лано (Paolo Zelano), громадянина Італії (паспорт YA4061541, виданий 
05.09.2013 р. Міністерством іноземних справ Італії). Часткою в статутному 
капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 0 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ТОВ з ІІ «Ді-
кергофф /Україна/», Директор підрозділу цементу та бетону в Центральній 
та Східній Європі компанії Dyckerhoff Aktiengesellschaft.

обрано на посаду Члена Наглядової Ради (Заступника Голови Наглядо-
вої Ради Товариства) пана Дудзяного Сергія Ігоровича, громадянина 
України (паспорт СН 592458, виданий 22.08.1997 р. Московським РУГУ 
МВС України в місті Києві). Часткою в статутному капіталі емiтента не воло-
діє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який при-
значено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Генеральний менеджер з продажу цементу в Україні ТОВ з ІІ 
«Дікергофф /Україна/», Заступник генерального директора ПАТ «Волинь-
Цемент», Генеральний директор ПАТ «Волинь-Цемент», Генеральний ди-
ректор ТОВ з ІІ «Дікергофф /Україна/».

обрано на посаду Члена Наглядової Ради Товариства пана Плака Хейко 
Отто (Plack Heiko Otto), громадянина Німеччини (паспорт С 7НСМJWZ7, 
виданий 06.04.2010 р. адміністрацією міста Ладберген Німеччина). Часткою 
в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор з продажу та марке-
тингу департаменту Центральної та Східної Європи в компанії Dyckerhoff 
Aktiengesellschaft протягом останніх трьох з половиною років та додатково 
займав посаду Менеджера з глобального продажу цементу для нафтових 
свердловин компанії Dyckerhoff Aktiengesellschaft протягом останніх 5 років. 

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                                   Перекопський Ю.Д.
03.03.2014

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЦЕМЕНТ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПАТ «ІВП»ВНІПІТРАНСГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ 00158652
3. Місцезнаходження 01023 м. Київ Еспланадна 20
4. Міжміський код, телефон та факс 0445868742 д/н
5. Електронна поштова адреса us@vtg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації vtg.com.ua
Зміна складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «ІВП»ВНІПІТРАНСГАЗ» прийнято рішення при-

пинити повноваження Голови Правління -Лося Віктора Миколайовича (пас-
порт СО 589717 виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 10.02.2001.). 

Рішення приянято Наглядовою радою 03.03.2014. (Протокол № 7 від 
03.03.2014 р.) на підставі п. 10.2.2.7.Статуту товариства . Особа перебува-
ла на посаді 6 місяців.

Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 
0,0045%.Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини осо-
ба не має.

Наглядовою радою ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» прийнято рішення об-
рати Лося Віктора Миколайовича (Паспорт СО 589717, виданий Мінським 
РУ ГУ МВС України в м. Києві) на посаду Голова правління . Строк повно-
важень обраної особи з 03.03.2014 по 12.03.2014. Рішення прийнято на 
підставі п. 10.2.2.7. Статуту товариства. Обрана особа володіє часткою в 
статутному капіталі товариства у розмірі 0.0045%. Особа не має непога-
шенної судимості за посадові та корисливі злочини.

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

Голова правління                                                                     Лось В.М.

ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ»
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Місцезнаходження:78100, м. Городенка, Івано-Франківська обл., 
Городенківський р-н. вул. Височана,2

Правління ПАТ «Городенківський сирзавод» повідомляє, що річні 
загальні збори акціонерів відбу-дуться «22» квітня 2014 року об 12.00 
годині за адресою: 78100, Івано-франківська обл., Городен-
ківський р-н., м. Городенка вул. Височана, 2, адміністративний 
корпус, 3-й поверх, актова зала.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде про-
водитись в день проведення зборів з 11.00 год. до 11.45 год. за місцем 
проведення загальних зборів. Для участі у зборах акціонерам необхід-
но мати документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований 
в системі реєстру акціонерів ПАТ «Городенківський сирзавод», і є дій-
сним на дату проведення зборів, а їх представникам – доручення, 
оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з поси-
ланням на вище вказаний документ акціонера. Перелік акціонерів, 
які мають право на участь у річних зборах акціонерів буде складений 
станом на 24 годину 15.04.2013 р.

ПОРЯДОК ДЕННИй річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Городенківський сирзавод»

1. Обрання Голови зборів, секретаря  та членів лічильної комісії 
зборів. Затвердження регламенту зборів;

2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління, затвердження основних на-
прямків та планів діяльності Товариства на 2014 рік; 

3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;

4. Розгляд висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду висновків Ревізійної комісії Товариства;

5. Затвердження річного звіту Товариства, балансу Товариства ста-
ном на 31.12.2013 року; 6. Затвердження результатів діяльності та 
розподіл прибутку (збитків) Товариства; 

7. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати;
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради у зв’язку з 

закінченням терміну обрання;
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової ради Товариства;

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії у зв’язку 
з закінченням терміну обрання;

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства;

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з обраними членами Ревізійної комісії Товариства, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства;

14. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством  у 
2013 році;

15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких право-
чинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства, та встановлення граничної су-
купної вартості таких правочинів.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо 
питань порядку денного  загальних  зборів акціонерів, під час підготов-
ки до загальних зборів: за адресою: 78100, Івано-Франківська обл., 
Городенківський р-н., м. Городенка, вул. Височана, 2, адміністратив-
ний корпус, 2-й поверх, кабінет інженера з якості. Відповідальна осо-
ба: Никифорук Наталія Юріївна. Контактні: тел(03430) 2-26-28. 

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

Найменування показника
період

звітний 
(2013 р.)

попередній 
(2012 р.)

Усього активів 52422 23810
Основні засоби 13167 14081
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 20505 4563
Сумарна дебіторська заборгованість 18173 4551
Грошові кошти та їх еквіваленти 440 615
Нерозподілений прибуток 1281 (1192)
Власний капітал 3161 688
Статутний капітал 1880 1880
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов'язання 49261 23122
Чистий прибуток (збиток) 2473 543
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7520000 7520000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

333 339

Правління ПАТ «Городенківський сирзавод»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРОДЕНКІВСЬКИй СИРЗАВОД» (ЄДРПОУ: 00445720)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“АО ТЕХНIКА”

Повідомлення
 про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АО ТЕХНIКА"

2. Код за ЄДРПОУ 22009846
3. Місцезнаходження 83001, м. Донецьк, пр. 25-рiччя 

РСЧА, 7
4. Міжміський код, телефон та факс (062) 381-58-10 (062) 381-58-15
5. Електронна поштова адреса legal@texnika.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.texnika.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Наказу Директора товариства №40-л вiд 28.02.2014р. 

з посади головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «АО ТЕХНIКА» за згодою сторiн звiльнено Рiзаєву Еллаiду 

Володимирiвну, паспорт серiя ВЕ № 681498, виданий Ворошилов-
ським РВУМВС України в м. Донецьку 15.10.2002р. Частка, якою 
володiє у статутному капiталi емiтента – 0%. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi 
- з 12.11.2013р. Розмiр пакета акцiй емiтента – 0%.

Вiдповiдно до Наказу Директора товариства №18 вiд 28.02.2014р. 
призначено на посаду виконуючого обов’язки головного бухгалтера 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АО ТЕХНIКА» Вакар-
чук Iрину Миколаївну, паспорт серiя ВС №385960, виданий Пролетар-
ським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 15.08.2000р. Частка, 
якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0%. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Призначено з 
03.03.2014 р. на невизначений строк. Посади протягом усiєї дiяльностi: 
бухгалтер, економiст, виконуючий обов’язки головного бухгалтера, го-
ловний бухгалтер, комендант, завiдуючий складом. Розмiр пакета 
акцiй емiтента – 0%.

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 _________ Лактiонов Iван Олександрович

Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2014

(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №44, 5 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Ковчег"
2. Код за ЄДРПОУ 31569627
3. Місцезнаходження 01004, м.Київ, Басейна 6 ЛiтА
4. Міжміський код, телефон та факс 044 230-95-92
5. Електронна поштова адреса kovcheg@mandarin.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Факти лістингу/делістингу цінних 

паперів на фондовій біржі

II. Текст повідомлення
Згiдно до Протоколу №52 Засiдання Котирувальної комiсiї 

ПАТ»Київська мiжнародна фондова бiржа» вiд 03.03.14 було ухвалено 
виключити з другого рiвня лiстингу Облiгацiї цiльовi iменнi серiї А  
ТОВ «Ковчег» у кiлькостi 622500 шт.,у звязку з невiдповiднiстю вимогам 
перебування у другому рiвнi лiстингу та залишити облiгацiї у бiржовому 
списку ПАТ»Київська мiжнародна фондова бiржа « у категорiї 
позалiстинговi цiннi папери». 

Облiгацiї ТОВ «Ковчег» iменнi цiльовi безпроцентнi . 
Форма iснування цiннiх паперiв - бездокументарна . 
Номiнальна вартiсть облiгацiї 57,00 грн . 
Дата реестрацiї випуску цiнних паперiв 02.09.10. Випуск зареєстро-

вано Державною комiсiєю з цiннiх паперiв та фондового ринку. Номер 
свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв 71/2/10 . 

Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв , щодо 
яких вчинена дiя , до загального розмiру конкретного випуску цiннiх 
паперiв складає 100 вiдсоткiв. 

Частка вiд розмiру статутного капiталу,яку складають цiннi 
папери,щодо яких вчинена дiя - 300699,15 вiдсотка 

Згiдно до Протоколу №52 Засiдання Котирувальної комiсiї 
ПАТ»Київська мiжнародна фондова бiржа» вiд 03.03.14 було ухвалено 
виключити з другого рiвня лiстингу Облiгацiї цiльовi iменнi серiї C  
ТОВ «Ковчег» у кiлькостi 2135678 шт.,у звязку з невiдповiднiстю вимогам 
перебування у другому рiвнi лiстингу та залишити облiгацiї у бiржовому 
списку ПАТ»Київська мiжнародна фондова бiржа « у категорiї 
позалiстинговi цiннi папери», 

Облiгацiї ТОВ «Ковчег» iменнi цiльовi безпроцентнi . 
Форма iснування цiннiх паперiв - бездокументарна . 
Номiнальна вартiсть облiгацiї 80,00 грн . 
Дата реестрацiї випуску цiнних паперiв 02.09.10. Випуск зареєстро-

вано Державною комiсiєю з цiннiх паперiв та фондового ринку. Номер 
свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв 73/2/10 . 

Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв , щодо 
яких вчинена дiя , до загального розмiру конкретного випуску цiннiх 
паперiв складає 100 вiдсоткiв 

Частка вiд розмiру статутного капiталу,яку складають цiннi 
папери,щодо яких вчинена дiя - 1447917,29 вiдсотка 

Згiдно до Протоколу №52 Засiдання Котирувальної комiсiї 
ПАТ»Київська мiжнародна фондова бiржа» вiд 03.03.14 було ухвалено 
виключити з другого рiвня лiстингу Облiгацiї цiльовi iменнi серiї D  
ТОВ «Ковчег» у кiлькостi 373500 шт.,у звязку з невiдповiднiстю вимогам 
перебування у другому рiвнi лiстингу та залишити облiгацiї у бiржовому 
списку ПАТ»Київська мiжнародна фондова бiржа « у категорiї 
позалiстинговi цiннi папери». 

Облiгацiї ТОВ «Ковчег» iменнi цiльовi безпроцентнi . 
Форма iснування цiннiх паперiв - бездокументарна . 
Номiнальна вартiсть облiгацiї 55,00 грн . 
Дата реестрацiї випуску цiнних паперiв 02.09.10. Випуск зареєстро-

вано Державною комiсiєю з цiннiх паперiв та фондового ринку. Номер 
свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв 74/2/10 . 

Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв , щодо 
яких вчинена дiя , до загального розмiру конкретного випуску цiннiх 
паперiв складає 100 вiдсоткiв. 

Частка вiд розмiру статутного капiталу,яку складають цiннi 
папери,щодо яких вчинена дiя - 174088,98 вiдсотка 

Згiдно до Протоколу №52 Засiдання Котирувальної комiсiї 
ПАТ»Київська мiжнародна фондова бiржа» вiд 03.03.14 було ухвалено 
виключити з другого рiвня лiстингу Облiгацiї цiльовi iменнi серiї F  
ТОВ «Ковчег» у кiлькостi 2135678 шт.,у звязку з невiдповiднiстю вимогам 

перебування у другому рiвнi лiстингу та залишити облiгацiї у бiржовому 
списку ПАТ»Київська мiжнародна фондова бiржа « у категорiї 
позалiстинговi цiннi папери». 

Облiгацiї ТОВ «Ковчег» iменнi цiльовi безпроцентнi . 
Форма iснування цiннiх паперiв - бездокументарна . 
Номiнальна вартiсть облiгацiї 80,00 грн . 
Дата реестрацiї випуску цiнних паперiв 02.09.10. Випуск зареєстро-

вано Державною комiсiєю з цiннiх паперiв та фондового ринку. Номер 
свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв 76/2/10 . 

Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв , щодо 
яких вчинена дiя , до загального розмiру конкретного випуску цiннiх 
паперiв складає 100 вiдсоткiв. 

Частка вiд розмiру статутного капiталу,яку складають цiннi 
папери,щодо яких вчинена дiя - 1447917,29 вiдсоткiв 

Згiдно до Протоколу №52 Засiдання Котирувальної комiсiї 
ПАТ»Київська мiжнародна фондова бiржа» вiд 03.03.14 було ухвалено 
виключити з другого рiвня лiстингу Облiгацiї цiльовi iменнi серiї G  
ТОВ «Ковчег» у кiлькостi 480500 шт.,у звязку з невiдповiднiстю вимогам 
перебування у другому рiвнi лiстингу та залишити облiгацiї у бiржовому 
списку ПАТ»Київська мiжнародна фондова бiржа « у категорiї 
позалiстинговi цiннi папери». 

Облiгацiї ТОВ «Ковчег» iменнi цiльовi безпроцентнi . 
Форма iснування цiннiх паперiв - бездокументарна . 
Номiнальна вартiсть облiгацiї 80,00 грн . 
Дата реестрацiї випуску цiнних паперiв 02.09.10. Випуск зареєстро-

вано Державною комiсiєю з цiннiх паперiв та фондового ринку. Номер 
свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв 77/2/10 . 

Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв , щодо 
яких вчинена дiя , до загального розмiру конкретного випуску цiннiх 
паперiв складає 100 вiдсоткiв. 

Частка вiд розмiру статутного капiталу,яку складають цiннi 
папери,щодо яких вчинена дiя - 325762,71 вiдсотка 

Згiдно до Протоколу №52 Засiдання Котирувальної комiсiї 
ПАТ»Київська мiжнародна фондова бiржа» вiд 03.03.14 було ухвалено 
виключити з другого рiвня лiстингу Облiгацiї цiльовi iменнi серiї J  
ТОВ «Ковчег» у кiлькостi 19667 шт.,у звязку з невiдповiднiстю вимогам 
перебування у другому рiвнi лiстингу та залишити облiгацiї у бiржовому 
списку ПАТ»Київська мiжнародна фондова бiржа « у категорiї 
позалiстинговi цiннi папери». 

Облiгацiї ТОВ «Ковчег» iменнi цiльовi безпроцентнi . 
Форма iснування цiннiх паперiв - бездокументарна . 
Номiнальна вартiсть облiгацiї 300,00 грн . 
Дата реестрацiї випуску цiнних паперiв 02.09.10. Випуск зареєстро-

вано Державною комiсiєю з цiннiх паперiв та фондового ринку. Номер 
свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв 80/2/10 . 

Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв , щодо 
яких вчинена дiя , до загального розмiру конкретного випуску цiннiх 
паперiв складає 100 вiдсоткiв. 

Частка вiд розмiру статутного капiталу,яку складають цiннi 
папери,щодо яких вчинена дiя - 50000,85 вiдсоткiв 

Згiдно до Протоколу №52 Засiдання Котирувальної комiсiї 
ПАТ»Київська мiжнародна фондова бiржа» вiд 03.03.14 було ухвалено 
виключити з другого рiвня лiстингу Облiгацiї цiльовi iменнi серiї К  
ТОВ «Ковчег» у кiлькостi 19667 шт.,у звязку з невiдповiднiстю вимогам 
перебування у другому рiвнi лiстингу та залишити облiгацiї у бiржовому 
списку ПАТ»Київська мiжнародна фондова бiржа « у категорiї 
позалiстинговi цiннi папери». 

Облiгацiї ТОВ «Ковчег» iменнi цiльовi безпроцентнi . 
Форма iснування цiннiх паперiв - бездокументарна . 
Номiнальна вартiсть облiгацiї 300,00 грн . 
Дата реестрацiї випуску цiнних паперiв 02.09.10. Випуск зареєстро-

вано Державною комiсiєю з цiннiх паперiв та фондового ринку. Номер 
свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв 81/2/10 . 

Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв , щодо 
яких вчинена дiя , до загального розмiру конкретного випуску цiннiх 
паперiв складає 100 вiдсоткiв. 

Частка вiд розмiру статутного капiталу,яку складають цiннi 
папери,щодо яких вчинена дiя - 50000,85 вiдсоткiв 

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 ________ Шевченко В.В.

директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2014

(дата)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КОВчЕГ”
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРАТ «НГК ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ» 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляємо, що «15» квітня 2014 року 0 10.00 у приміщенні 
ПрАТ «НГК Промислові системи» (код ЄДРПОУ 34187620) за адре-
сою: 08203, Україні, м.Ірпінь, вул.Дзержинського, 1-і відбудуться 
річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних 
зборах буде проводитися 15.04.2014 року з 9.00 до 9.45 год. за міс-
цем проведення зборів.

 Для реєстрації учасникам необхідно при собі мати документ, що 
посвідчує особу. Представникам акціонерів, додатково, необхідно 
мати довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства.

Порядок денний:
Обрання Голови та Секретаря зборів.1. 
Звіт Генерального директора про результати фінансово-2. 

господарської діяльності ПрАТ «НГК Промислові системи» за  
2013 рік.

Затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік.3. 
Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 

з питань порядку денного акціонери можуть кожного робочого дня з 
14.00 до 17.00 за місцезнаходженням товариства: м.Ірпінь, вул.Дзер-
жинського, 1-і, тел.: (044) 227-81-90. 

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

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів, в тому числі 12289,2 12478,6
Основні засоби 9205,9 9606,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 807,3 1465,5
Сумарна дебіторська заборгованість 1487,2 1121,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 710,5 10,2
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 4295,6 4669,4
Статутний капітал 454,5 454,5
Довгострокові зобов'язання 0,0 0,0
Поточні зобов'язання 7993,6 7809,2
Чистий прибуток (збиток) -241,4 -579,9
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) 

15 21

З повагою,
Генеральний директор
ПрАТ «НГК Промислові системи»

Р.В.Горовий

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КОМЕРЦІйНИй БАНК «ЄВРОБАНК» 

(місцезнаходження 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, будинок 35) 
(далі – Товариство)  

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів  
18 квітня 2014 року об 11:00 годині в приміщенні Публічного акціонерного 
товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК» за адресою: Україна, м. Київ, 
бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, третій поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів почнеться о 10 годині 00 хвилин 18 квітня 2014 р. 
і закінчиться за 15 хвилин до початку Загальних зборів акціонерів. Для 
реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів при собі необхідно 
мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представники акціонерів - 
паспорт або документ, що посвідчує особу, та доручення (довіреність) на 
передачу їм права участі у загальних зборах акціонерів, оформлене згід-
но з чинним законодавством України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів формується станом на 24-00 «14» квітня 2014 року згідно законо-
давства України про національну депозитарну систему та про акціонерні 
товариства. 

Перелік питань, що виносяться на голосування 
Загальних зборів акціонерів: 

Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів 1. 
акціонерів. Обрання Голови та секретаря зборів. Обрання лічильної комі-
сії загальних зборів акціонерів

Затвердження річного звіту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» за 2013 рік.2. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної 3. 

ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.
Про затвердження аудиторського звіту зовнішнього аудитора.4. 
Про розподіл прибутку за 2013 рік, в тому числі виконання законо-5. 

давчих вимог щодо здійснення обов’язкових відрахувань до резервного 
фонду.

Прийняття рішення про виплату дивідендів.6. 
Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Ревізій-7. 

ної комісії Товариства.
Про надання повноважень Голові Правління Товариства.8. 

З матеріалами з питань порядку денного, а також з документами, необ-
хідними для ознайомлення для прийняття рішень відповідно до ст.36 За-
кону України «Про акціонерні товариства», можна ознайомитися за міс-
цезнаходженням ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»: м. Київ, бульвар Тараса Шевчен-
ка, буд. 35, другий поверх у робочі дні з 9-00 до 18-00. Телефон для дові-
док: (44) 585-05-33. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів – Голова Правління Товариства Кобзев Олег Миколайович.

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

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  1 311 792 1 387 303
Основні засоби  89 606 88 880
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 130 103
Сумарна дебіторська заборгованість  110 514 243 043
Грошові кошти та їх еквіваленти 104 658 201 123
Нерозподілений прибуток 1 537 1 370
Власний капітал 129 091 130 420
Статутний капітал 126 670 126 670
Довгострокові зобов'язання 75 775 76 417
Поточні зобов'язання 1 106 926 1 180 466
Чистий прибуток (збиток) 379 347
Середньорічна кількість акцій (шт.) 126 670 000 126 670 000  
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

138 112

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОІНМЕД» 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОІНМЕД»  1.2. Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ емітента: 21870998  1.3. Місцезнаходження емітента: 
49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд. 21, кім. 307  
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 370-18-96 (вн. 180, 183) 
1.5. Електронна поштова адреса емітента: office@dneprinmed.dp.ua  
1.6. http://dneprinmed.com.ua/rus/news/novaja-informacija-ob-emitente-7  
1.7. Вид особливої інформації відповідного до вимог розділу ІІІ глави 1 
(п.2): інформація про прийняття рішень про розміщення цінних паперів на 
суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

2. Текст повідомлення 
27.02.2014 р. Емітентом ПРАТ СК «ДНІПРОІНМЕД», було прийнято рі-

шення про розміщення Облігацій підприємства відсоткові іменні серії А 
(ISIN UA 4000125876), форма випуску – без документарна, на суму, що 
перевищує 25 % статутного капіталу. 

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

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

Генеральний директор _________________ Білинська Н.Я.  

ПЛАХТІй АНДРІй ЖОРЖОВИч
повідомляє про свій намір придбати значний пакет простих іменних 

акцій Відкритого акціонерного товариства «Печенізький «АГРОТЕХСЕР-
ВІС» (скорочено ВАТ «Печенізький «АГРОТЕХСЕРВІС»), код ЄДРПОУ 
21196438, у кількості 79 240 шт., що складає 48,79 % від статутного капіта-
лу ВАТ «Печенізький «АГРОТЕХСЕРВІС».  На сьогоднішній день  
Плахтій А. Ж., не має жодної простої іменної акції ВАТ «Печенізький  
«АГРОТЕХСЕРВІС».

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІчНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІ-
ПРОГАЗ» (далі - ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ») місцезнаходження: Україна, 
83004, м. Донецьк, вул. Артема, 169-Г код за ЄДРПОУ 00158741 пові-
домляє, що річні Загальні збори ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ» відбудуться 
17 квітня 2014 року о 10-30 за адресою: Україна, 83004, м. Донецьк, 
вул. Артема, 169-Г в актовій залі на 4 поверсі (кімната 413). 

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 17 квітня 
2014 року (початок реєстрації о 9-00, закінчення реєстрації о 10-15) за 
місцем проведення річних Загальних зборів ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ». 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них Загальних зборах ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ», - станом на 24-00 годи-
ну 11 квітня 2014 року. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ, 
ЗГІДНО З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

Затвердження умов договору з депозитарною установою  1. 
ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія» на виконання функцій лі-
чильної комісії. Обрання лічильної комісії.

Обрання голови, секретаря річних Загальних зборів ПАТ «ЮЖНІ-2. 
ІГІПРОГАЗ» і затвердження регламенту їх роботи. 

Звіт Директора ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ» про результати 3. 
фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту.

Звіт Наглядової Ради ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ» про роботу за 4. 
2013 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ» про роботу за  5. 
2013 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «ЮЖНІІГІПРО-
ГАЗ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності 
за 2013 рік. Затвердження річного звіту ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ» за 
2013 рік.

Про припинення повноважень членів Наглядової Ради  6. 
ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ».

Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ». 7. 
Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ».8. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладати-9. 

муться з посадовими особами ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ», встановлення 
розмірів їх винагород, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової 
Ради ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ», обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
Ради і Ревізійної комісії ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ».

Розподіл прибутку ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ» за 2013 рік. Затвер-10. 
дження розміру річних дивідендів.

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-11. 
нятися ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ» протягом одного року в процесі його 
господарської діяльності, рішення про вчинення яких належить до 
компетенції загальних зборів. 

 Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами з питань порядку 
денного річних Загальних зборів ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ» у робочі дні з 
7-30 до 15-00 у кімнаті 101 за місцезнаходженням ПАТ «ЮЖНІІГІПРО-
ГАЗ» у відповідальної особи - спеціаліста з роботи з акціонерами Сир-
чиної К.І. та на веб-сторінці в мережі Інтернет www.ungg.org, довідки 
за телефоном (062) 206-64-01.

 Пропозиції до порядку денного річних Загальних зборів ПАТ «ЮЖ-
НІІГІПРОГАЗ» подаються Наглядовій Раді ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ» у 
письмовій формі за адресою: вул. Артема, 169 - Г, м. Донецьк, 83004, 
Україна. Усі пропозиції, що надійшли, реєструє секретар Наглядової 
Ради ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ» - 
не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів 
ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ».

 Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ» акці-
онеру необхідно пред’явити документ, що ідентифікує його особу, а 
представнику акціонера - документ, що ідентифікує його особу і доку-
менти, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних 
зборах ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ», оформлені відповідно до вимог чин-
ного законодавства України. Уповноважена особа акціонера - юридич-
ної особи надає також документи, що підтверджують її повноважен-
ня.

Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ» 

за 2013 рік (тис.грн.)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів  699 627  899 678
Основні засоби (за залишковою вартістю)  27 056  28 216
Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси 5 448 5 746 
Сумарна дебіторська заборгованість 155 103 245 249 
Грошові кошти та їх еквіваленти 504 196 611 948 
Нерозподілений прибуток 60 039 182 441 
Власний капітал 466 907 487 224 
Статутний капітал 1 629 1 629 
Довгострокові зобов'язання - - 
Поточні зобов'язання 232 720 412 454 
Чистий прибуток (збиток) 51 348 160 141 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 257 

498 
3 257 498 

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 034 1 050 

Наглядова Рада ПАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ»

Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Бериславський машинобудівний за-

вод» (місцезнаходження: вул. 25 Жовтня, 73, м. Берислав, Херсонська об-
ласть, Україна, 74300) повідомляє про скликання чергових (річних) загаль-
них зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Бериславський 
машинобудівний завод».

Загальні збори відбудуться 10 квітня 2014 року о 14:00 годині за адре-
сою: 74300, Херсонська область, місто Берислав, вулиця 25 Жовтня, 73, 
приміщення клубу АТ «Бериславський машинобудівний завод». 

Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться 10 квітня 2014 року 
за місцем проведення Загальних зборів: початок о 12:00 год., закінчення о 
13:45 год. Для реєстрації учасникам Загальних зборів необхідно мати пас-
порт, уповноваженим представникам – паспорт та довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах, посвідчену належним чином.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - 04.04.2014 р. на 24 годину.

Порядок денний:
Обрання Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «Бериславський ма-1. 

шинобудівний завод».
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів ПАТ «Бериславський 2. 

машинобудівний завод».
Прийняття рішення щодо звіту Правління про результати фінансово-3. 

господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних 
напрямків діяльності на 2014 рік.

Прийняття рішення щодо звіту Наглядової ради Товариства про ро-4. 
боту за 2013 рік.

Прийняття рішення щодо звіту Ревізійної комісії про результати 5. 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Затвердження річного звіту по результатам діяльності Товариства за 6. 
2013 рік. 

Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) Товариства, отри-7. 
маного в 2013 році, станом на 31.12.2013 року та порядок використання 
прибутку, що буде отриманий Товариством протягом 2014 року. 

Пропозиції та доповнення щодо порядку денного Загальних зборів при-
ймаються у письмовій формі канцелярією за місцезнаходженням ПАТ «Бе-
риславський машинобудівний завод» у термін, згідно з чинним законодав-
ством.

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери мають право озна-
йомитись з матеріалами Загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий 
час за місцезнаходженням ПАТ «Бериславський машинобудівний за-
вод»: вул. 25 Жовтня, 73, м. Берислав, Херсонська область, Україна, 
74300, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх прове-
дення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами з питань порядку денного – Федоренко 
Олександр Павлович.

Наглядова рада 
ПАТ «Бериславський машинобудівний завод»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРИСЛАВСЬКИй МАШИНОБУДІВНИй ЗАВОД»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «УКРАЇНСЬКИй ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
«УКРГАЗПРОЕКТ»

(код за ЄДРПОУ 00158592, місцезнаходження 04050, м. Київ, 
вул. Артема, 77), далі за текстом Товариство, повідомляє про прове-
дення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 10.04.2014 р. о 11-00 годині. за адресою: 04050, м. Київ, 
вул. Артема, 77 (на третьому поверсі в конференц-залі).

Реєстрація акціонерів та їх представників: 10.04.2014 р. з 10-30 до 
11-00 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 04 квітня 2014 року.
До порядку денного чергових річних загальних зборів включені 

наступні питання:
Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних збо-1. 

рів.
Обрання голови та членів лічильної комісії.2. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 3. 

2013рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної ко-4. 

місії за 2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 5. 

ради за 2013 рік.
Затвердження річного звіту Товариства за 2013рік.6. 
Розподілу прибутку і збитків Товариства.7. 
Затвердження рішень Наглядової ради про надання згоди на 8. 

вчинення Товариством значних правочинів за період 2013рік .
Про досрокове припинення повноважень членів Наглядової 9. 

ради.
Про обрання Наглядової ради у новому складі.10. 
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчи-11. 

нені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних 
зборів акціонерів.

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

Найменування показника

Період

звітний попере-
дній

2013 2012
Усього активів 91199 77069
Основні засоби 449 607
Довгострокові фінансові інвестиції -- ---
Запаси 123 111
Сумарна дебіторська заборгованість 8654 3083
Грошові кошти та їх еквіваленти 156 59
Нерозподілений прибуток 11281 10949
Власний капітал 24632 24268
Статутний капітал 1600 1600
Довгострокові зобов'язання 40995 277
Поточні зобов'язання 25572 52524
Чистий прибуток (збиток) 332 103
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1797695 1797695
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

----- 18 211

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

0 32 . 4

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 217 228

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, до дати проведення загальних зборів за адресою: 04050, м. Київ, 
вул. Артема, 77, кімната 325 щоденно крім суботи, неділі та святкових 
днів з 9-00 до 16-00, та в день проведення зборів також за місцем 
проведення загальних зборів акціонерів. Особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор департа-
менту по правовим питанням Яворовський Геннадій Леонідович, те-
лефон для довідок (044) 486 68 70. Для участі в зборах необхідно 
мати документ, що посвідчує особу, уповноваженим особам та пред-
ставникам акціонерів також необхідно мати доручення на право учас-
ті у загальних зборах та голосуванні.Особа зазначена нижче, підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомлені та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Правління 
ПАТ «Укргазпроект»                Глоба М.ф.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»,

(Ідентифікаційний код 00121146)
яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Пушкінська 27, повідо-

мляє про проведення річних Загальних Зборів акціонерів АТ «ПТЕМ» 
11 квітня 2014 року об 10.00 за адресою: в м. Києві, вул. Пухівська, 
1-А, каб. №212 в актовому залі офісного приміщення. Реєстрація 
учасників з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хвилин. Дата складен-
ня переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
– 07.04.2014 р.

Порядок денний:
Річний звіт АТ «ПТЕМ» по підсумкам діяльності за 2013 рік та 1. 

його затвердження.
Звіт Правління АТ «ПТЕМ» за 2013 рік та його затвердження.2. 
Звіт наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2013 рік та його затвер-3. 

дження.
Звіт ревізійної комісії, затвердження висновків ревізійної комісії та 4. 

річного бухгалтерського балансу АТ «ПТЕМ» за підсумком 2013 року.
Розподіл чистого прибутку АТ «ПТЕМ» за 2013 рік та затвер-5. 

дження розміру річних дивідендів за 2013 рік.
Прийняття рішення про припинення повноважень голови та 6. 

членів наглядової ради.
Обрання членів наглядової ради, затвердження умов контрак-7. 

тів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з чле-
нами наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та 8. 
членів ревізійної комісії.

Обрання членів ревізійної комісії.9. 
Затвердження рішення наглядової ради АТ «ПТЕМ» про об-10. 

рання Голови наглядової ради та затвердження умов контракту, що 
укладатимуться з ним, встановлення розміру його винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Голо-
вою наглядової ради.

Визначення основних напрямків діяльності АТ «ПТЕМ» на 2014 11. 
рік.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів лі-12. 
чильної комісії.

Обрання членів лічильної комісії.13. 
З документами порядку денного можна ознайомитись в АТ «ПТЕМ» 

за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська 27, 3-поверх, кімната для нарад, 
звернувшись до члена наглядової ради АТ «ПТЕМ»- Голодинця В.М.

Для участі у зборах при собі потрібно мати: для акціонерів – пас-
порт чи інший документ, що посвідчує особу; для представників акці-
онерів – довіреність і документ, що посвідчує особу.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

АТ «ПТЕМ» (тис. грн.): 
Найменування показника* Період

звітний
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 360 724 415 767
Основні засоби 257 185 244 539
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 14 383 20 216
Сумарна дебіторська заборгованість 54 272 77 889
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 424 13 700
Нерозподілений прибуток 148 335 165 925
Власний капітал 292 915 323 926
Статутний капітал 5 084 5 084
Довгострокові зобов'язання 33 504 34 471
Поточні зобов'язання 30 996 52 950
Чистий прибуток (збиток) (8 644) 12 924
Середньорічна кількість акцій (шт.) 967 946 1 016 729
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

830 947

Правління.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИфІКАЦІЇ 

«СУМИГАЗ»
 (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 40021, Україна, 

Сумська область, м. Суми, вул. Лебединська, буд. 13, повідомляє про про-
ведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збо-
ри») 05 квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою: м. Суми, вул. Лебе-
динська, буд. 13 (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 10.00, закінчення реєстрації - о 10.45.

 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - 01 квітня 2014 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, 
ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

(ПОРЯДОК ДЕННИй ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):
Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.1. 
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.2. 
Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 3. 

Товариства.
Звіт Правління Товариства за 2013 рік.4. 
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.5. 
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.6. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 7. 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.8. 
Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-9. 

ками 2013 року.
Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 10. 

2014 рік.
Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 11. 

затвердження його в новій редакції.
Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 12. 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати 
при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну дові-
реність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери мо-
жуть у приміщенні Товариства за адресою: 40030, м. Суми, вул.О.Береста,21 
(планово-економічний відділ, кім.304), щоденно (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 - також у місці їх проведення. Відпо-
відальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними 
документами є Князєва Л.О., начальник відділу планування, бюджетуван-
ня та контролю.

Довідки за телефоном (0542) 659914.
ПАТ «СУМИГАЗ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИфІКАЦІЇ 

«ВІННИЦЯГАЗ»
 (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 21012, Україна, 

Вінницька область, м. Вінниця, провулок Щорса, буд. 24, повідомляє 
про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «За-
гальні збори») 07 квітня 2014 року о 09.00 годині за адресою: м. Ві-
нниця, провулок Щорса, буд. 24 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійсню-
ватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок 
реєстрації - о 08.00, закінчення реєстрації - о 08.45.

 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах - 01 квітня 2014 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИй ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):

Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.1. 
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.2. 
Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних збо-3. 

рів Товариства.
Звіт Правління Товариства за 2013 рік.4. 
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.5. 
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.6. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 7. 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.8. 
Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за під-9. 

сумками 2013 року.
Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 10. 

2014 рік.
Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 11. 

затвердження його в новій редакції.
Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні 12. 

збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства 
шляхом затвердження їх у новій редакції.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати 
при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну до-
віреність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий 
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери мо-
жуть у приміщенні Товариства за адресою: м.Вінниця, пров. Щорса, 
буд. 24 (1 поверх, кім.14), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. 
до 16:00 год. (обідня перерва з 12 год. до 12:45 год.), а в день прове-
дення річних загальних зборів - також у місці їх проведення. Відпові-
дальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними 
документами є Редько Н.П..

Довідки за телефоном (432) 68-87-50.
ПАТ «ВІННИЦЯГАЗ»

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИфІКАЦІЇ 

«ЖИТОМИРГАЗ»
(надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 10002, Україна, Жи-

томирська область, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, буд. 35, пові-
домляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – 
«Загальні збори») 07 квітня 2014 року о 16.00 годині за адресою:  
м. Житомир, площа Перемоги,10 (приміщення конференц-залу бізнес-
центра «ІмперіалЪ»).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації 
- о 15.00, закінчення реєстрації - о 15.45.

 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - 01 квітня 2014 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИй ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):

Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.1. 
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.2. 
Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 3. 

Товариства.
Звіт Правління Товариства за 2013 рік.4. 
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.5. 
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.6. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-7. 
глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.8. 
Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-9. 

ками 2013 року.
Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 10. 

2014 рік.
Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-11. 

твердження його в новій редакції.
Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 12. 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при 
собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність 
оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть 
у приміщенні Товариства за адресою: 10002, Україна, Житомирська об-
ласть, м. Житомир, вул. Фещенка - Чопівського, 35 (юридичне управління, 
кім.107), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год.  
(обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних за-
гальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за 
порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є фахівець 
з корпоративного управління Кучерук Марина Геннадіївна.

Довідки за телефоном (0412) 34-44-72.
 ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

(код за ЄДРПОу 30898448, місцезнаходження: 84440, Донецька об-
ласть, Краснолиманський район, село Терни, вулиця 50 років Жовтня)!

Повідомляємо персонально Вам, що 15 квітня 2014 р. об 10 год. 00 хв. 
відбудуться річні загальні збори акціонерів (надалі «збори») за місцезнахо-
дженням Товариства (приміщення актового залу).

Реєстрація акціонерів відбудеться з 08.00 до 09.45 у день та за місцез-
находженням Товариства. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
засвідчує особу (надає змогу ідентифікувати акціонера (його представни-
ка), а у разі участі представника акціонера − також документів, що підтвер-
джують повноваження представника на участь у зборах, оформлені відпо-
відно до Законодавства України. 

Акціонери мають можливість ознайомитися з проектами матеріалів та 
документами, у тому числі проектами рішень зборів за місцезнаходженням 
Товариства у робочі дні (з понеділка по четвер) з 8.00 до 15.00, каб. дирек-
тора. У день проведення зборів можливо ознайомитися з необхідними до-
кументами у місці проведення зборів. Особа, відповідальна за здійснення 
необхідних заходів щодо скликання зборів та посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного–директор Чер-
кашин В.І. Телефон для довідок: (06261)4-11-80. 

Кожен з Вас (акціонерів) має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до порядку денного зборів та проекти рішень, з цих питань, у 
строки відповідно до законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах  - 
09 квітня 2014 року(станом на 24 годину).  

ПОРЯДОК ДЕННИй (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ):
Обрання голови зборів.1. 
Обрання секретаря зборів.2. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голо-3. 

сування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи 
зборів).

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради то-
вариства про роботу у 2013 році, затвердження звіту. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2013р., затвердження звіту. 

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 р. 
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії То-

вариства, затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу 
Товариства за 2013 р. 

8. Затвердження річного звіту за 2013р. (балансу, інших форм бухгал-
терської звітності Товариства). 

9. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи 2013р., з ураху-
ванням вимог, передбачених законом, визначення планових нормативів 
розподілу прибутку 2014р.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів (інш. 
угод), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. 
Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи уповноваженої 
на підписання попереднє схвалених значних правочинів й інш. угод.

11. Обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів Това-
риства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ, 

ТИС.ГРН.

Найменування показника
Звітний 
період,
2013р.

Попередній 
період,
2012р.

 Усього активів 13064 12221
 Основні засоби 2753 2883
 Довгострокові фінансові інвестиції - -
Інші фінансові інвестиції 4850 4850
 Запаси 4744 4197
 Сумарна дебіторська заборгованість 678 157
 Грошові кошти та їх еквіваленти 39 134
 Нерозподілений прибуток (збиток) 575 476
 Власний капітал 6039 5940
 Статутний капітал 5403 5403
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3849 4012
Поточні зобов'язання і забезпечення 3176 2269
 Чистий прибуток (збиток) 99 2293
 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1080561 1080561
 Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

 Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 46 43

Шановні акціонери та можливо інвестори! Основні показники наведено 
без урахування аудиторської перевірки та на підставі міжнародних стан-
дартів фінансової звітності (у т.ч. показники за 2012р.). Показники за 2012р. 
наведені з урахуванням першого застосування Міжнародних стандартів фі-
нансової звітності (МСФЗ).

Наглядова рада ПАТ «ТЕРНІВСЬКЕ»

ШАНОВНИй АКЦІОНЕРЕ ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ»

Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «Пересувна механізована коло-

на - 508», код за ЄДРПОУ 01354289 (надалі - Товариство), повідомляє 
Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся « 10 » квітня 2014р. о 15 год. 00 хв. за адресою: Київська обл.,  
м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76 - А у кімнаті № 1, 3 – й поверх.

Порядок денний:
Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних збо-1. 

рів, а саме: обрання робочих органів річних Загальних зборів Товари-
ства (лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів).

Звіт Голови правління про результати діяльності Товариства за 2. 
2013 рік.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 3. 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 4. 
наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2013 рік.

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.5. 
Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 6. 

за 2013 рік. 
Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, 7. 

які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання 
повноважень на укладення таких угод.

Основні показники фінансово – господарської діяльності  
ПрАТ «ПМК - 508» (тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітній
2013 рік

Попередній
2012 рік

Всього активів 8180 8073
Основні засоби 2090 919
Довгострокові фінансові інвестиції 5 5
Запаси 4407 6245

Сумарна дебіторська заборгованість 1383 748
Грошові кошти та їх еквіваленти 94 85
Нерозподілений прибуток 779 752
Власний капітал 1483 1454
Статутний капітал 596 596
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 6697 6619
Чистий прибуток (збиток) 29 24
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2384000 2384000
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) 77 80

Реєстрація акціонерів відбудеться з 14 год. 15 хв. до 14 год. 45 хв., 
на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, 
складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення 
Зборів 04.04.2014р.

Для реєстрації та участі у зборах при собі мати:
- для фізичної особи - паспорт або документ, що посвідчує особу; 
- для уповноважених представників акціонерів – паспорт або доку-

мент, що посвідчує особу та довіреність на передачу їм права участі у 
Загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодав-
ством України.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися за 
місцезнаходженням Товариства: Київська обл., м. Бориспіль, вул. При-
вокзальна, 76 – А у кімнаті №1, 3 – й поверх. Особа, відповідальна за 
ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку ден-
ного скликаних Загальних зборів – Коваль Інна Миколаївна, головний 
бухгалтер, телефон для довідок: (04595) 7-14-40.

Голова правління     В.І. Крилач

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 508»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПрАТ Фірма «Лісова» 
2. Код за ЄДРПОУ 31457819
3. Місцезнаходження 02217 м.Київ вул. Драйзера, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс 044 547-58-00 548-02-45
5. Електронна поштова адреса lisova@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.31457819.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято річними загальними зборами акці-

онерів ПрАТ фірма «Лісова» 04.03.2014 р. Звільнення посадової особи 
виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ фірма 
«Лісова» (протокол №1/2014 від 04.03.2014 р.). Посадова особа Муць-
кий Петро Михайлович (згоди на розкриття паспортних даних не отри-
мано), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 9,7638%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: 3 роки.

Рішення про звільнення прийнято річними загальними зборами ак-
ціонерів ПрАТ фірма «Лісова» 04.03.2014 р. Звільнення посадової 
особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів  
ПрАТ фірма «Лісова» (протокол №1/2014 від 04.03.2014 р.).

Посадова особа Сурков Вадим Валентинович (згоди на розкриття 
паспортних даних не отримано ), яка займала посаду Член Наглядової 
ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
6,0130%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Рішення про звільнення прийнято річними загальними зборами ак-
ціонерів ПрАТ фірма «Лісова» 04.03.2014 р. Звільнення посадової 
особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів  
ПрАТ фірма «Лісова» (протокол №1/2014 від 04.03.2014 р.).

Посадова особа Христюк Вячеслав Анатолiйович (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не отримано), яка займала посаду Член Наглядо-
вої ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
7,0082%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Рішення про звільнення прийнято річними загальними зборами ак-
ціонерів ПрАТ фірма «Лісова» 04.03.2014 р. Звільнення посадової 
особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів  
ПрАТ фірма «Лісова» (протокол №1/2014 від 04.03.2014 р.).

Посадова особа Муцька Наталiя Петрiвна (згоди на розкриття пас-
портних даних не отримано), яка займала посаду Ревізор акціонерного 
товариства, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
9,3664%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Рішення про призначення прийнято річними загальними зборами 
акціонерів ПрАТ фірма «Лісова» 04.03.2014 р. Призначення посадової 

особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів  
ПрАТ фірма «Лісова» (протокол №1/2014 від 04.03.2014 р.).

Посадова особа Муцький Петро Михайлович (згоди на розкриття 
паспортних даних не отримано), призначена на посаду Голова Нагля-
дової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,7638%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: ТОВ «Ринок Лiсовий», директор. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 5495971 акцій.

Рішення про призначення прийнято річними загальними зборами 
акціонерів ПрАТ фірма «Лісова» 04.03.2014 р. Призначення посадової 
особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів  
ПрАТ фірма «Лісова» (протокол №1/2014 від 04.03.2014 р.).

Посадова особа Сурков Вадим Валентинович (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не отримано), призначена на посаду Член На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
6,013%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: приватний пiдприємець. Розмір паке-
та акцій емітента, які належать цій особі: 3384686 акцій.

Рішення про призначення прийнято річними загальними зборами 
акціонерів ПрАТ фірма «Лісова» 04.03.2014 р. Призначення посадової 
особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів  
ПрАТ фірма «Лісова» (протокол №1/2014 від 04.03.2014 р.).

Посадова особа Христюк Вячеслав Анатолiйович (згоди на роз-
криття паспортних даних не отримано), призначена на посаду Член 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
7,0082%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обійма-
ла особа протягом своєї діяльності: ЗАТ «Ринок Лiсовий» iнспектор 
вiддiлу кадрiв. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
3944838 акцій.

Рішення про призначення прийнято річними загальними зборами 
акціонерів ПрАТ фірма «Лісова» 04.03.2014 р. Призначення посадової 
особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів  
ПрАТ фірма «Лісова» (протокол №1/2014 від 04.03.2014 р.).

Посадова особа Муцька Наталiя Петрiвна (згоди на розкриття пас-
портних даних не отримано), призначена на посаду Ревізор акціонер-
ного товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
9,3664%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обійма-
ла особа протягом своєї діяльності: ВАТ «Фiрма «Лiсова», заст. гол. 
бухгалтера. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
5272268 акцій.

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

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

2.
Директор _________ Антонюк О.Г.

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

(дата) 

ПРАТ фІРМА «ЛІСОВА»

ПРАТ фІРМА «ЛІСОВА» 
Повідомлення 

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

операцій 
з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПрАТ Фірма «Лісова» 
2. Код за ЄДРПОУ 31457819
3. Місцезнаходження 02217 м. Київ вул. Драйзера, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс 044 547-58-00 548-02-45
5. Електронна поштова адреса lisova@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації 31457819.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення 
1).03.03.2014р. емітенту стало відомо про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Відбулись на-
ступні зміни власників акцій: пакет власника акцій Муцького Петра Ми-
хайловича зменшився з 6095971 штук простих іменних акцій, що ста-
новило 10,8297 % голосуючих акцій емітента, до 5495971 простих 
іменних акцій, що складає 9,7638 % голосуючих акцій емітента.

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

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

2.
Директор ________ Антонюк О.Г.

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

(дата) 
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІМ.МІчУРІНА 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента- Публічне акціонерне товариство 

Ім.Мічуріна; 1.2. Організаційно-правова форма емітента-Акціонерне това-
риство; 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-00412300; 1.4.Міс-
цезнаходження емітента-37205, Полтавська обл. , Лохвицький район,  
с.Криниця; 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента-(05356)31298; 
1.6. Електронна поштова адреса емітента - 00412300@atrep.com.ua; 
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації – http://00412300.smida.gov.ua;  
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів - Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента

2.Текст повідомлення
ПАТ Ім.Мічуріна повідомляє, що згідно рішення загальних зборів акціо-

нерів від 03.03.2014р.(протокол № 1) звільнено: голова наглядової ради – 
Зуб Вікторія Вікторівна, паспорт серії КН № 378505 вид.29.05.1997р. Кобе-
ляцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 38,355% в 
статутному капіталі емітента, перебувала на посаді з 15.04.2011р.; член 
наглядової ради – Строчко Олександр Вікторович, паспорт серії КН  
№ 188647 вид. 19.10.1996р. Кобеляцьким РВ УМВС України в Полтавській 
обл., володіє 9,145% в СК, перебував на посаді з 15.04.2011р.; член на-
глядової ради – Зуб Олексій Юрійович, паспорт серії КО № 678172  
вид. 22.02.2007р. Кобеляцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., во-
лодіє 9,312% в СК, перебував на посаді з 15.04.2011р.; ревізор - Якимова 
Тетяна Григорiвна, паспорт серії КН № 260012 вид.01.10.1996р. Київським 
РВ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,0004% в СК, перебувала 
на посаді з 15.04.2011р.; обрано: член наглядової ради – Зуб Вікторія Ві-
кторівна, паспорт серії КН № 378505 вид.29.05.1997р. Кобеляцьким РВ 
УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 38,355% в статутному капіталі 
емітента, перебуває на посаді заступника директора ПНВП «ЦМА №777»; 
член наглядової ради – Строчко Олександр Вікторович, паспорт серії КН 
№ 188647 вид. 19.10.1996р. Кобеляцьким РВ УМВС України в Полтавській 
обл., володіє 9,145% в СК, працює медичним працівником Ліщинівського 
інтернату.; член наглядової ради – Зуб Олексій Юрійович, паспорт  
серії КО № 678172 вид. 22.02.2007р. Кобеляцьким РВ УМВС України в 
Полтавській обл., володіє 9,312% в СК, працює аспірантом НЮА 
ім.Я.Мудрого; ревізор – Костюк Людмила Михайлівна, посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надала, не володіє часткою в СК, працює 
технологом ПП «Бігінський». Посадові особи обрані терміном на 3 роки.

Згідно рішення засідання наглядової ради ПАТ Ім.Мічуріна від 
03.03.2014р. (протокол № 1) обрано голову наглядової ради терміном на 
три роки – Зуб Вікторія Вікторівна, паспорт серії КН № 378505 
вид.29.05.1997р. Кобеляцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл., воло-
діє 38,355% в статутному капіталі емітента, перебуває на посаді заступни-
ка директора ПНВП «ЦМА №777»; звільнено: директор – Зуб Юрій Пе-
трович, паспорт серії КН № 420983 вид.25.06.1997р. Ленiнським РВ УМВС 
України в Полтавськiй обл., володіє 5,00 % в СК, перебував на посаді з 
15.04.2011р.; призначено терміном на три роки директора – Зуб Юрій 
Петрович, паспорт серії КН № 420983 вид.25.06.1997р. Ленiнським РВ 
УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 5,00 % в СК, перебував на по-
саді директора ПАТ Ім.Мічуріна. Звільнені та обрані посадові особи непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

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

3.2. Директор                          (підпис)          Зуб Ю.П. 03.03.2014 року

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13002»

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 ТОВАРИ-
СТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13002»

2. Код за ЄДРПОУ 03114307
3. Місцезнаходження 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18
4. Міжміський код, телефон та факс + 380 44 529 60 90
5. Електронна поштова адреса vlad@ineko.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://motor-city.com.ua/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На підставі рішення Наглядової Ради ПАТ «Автотранспортне підприєм-
ство 13002» ( протокол №03/14 від 03 березня 2014 р.) відбулися зміни у 
складі посадових осіб емітента:

- відкликано Члена Правління Фуштей Георгія Івановича (Паспорт серії 
МЕ №020625, виданий Дніпровським  РУ ГУ МВС України в м.Києві 
24.05.2002 року). Перебував на посаді з 21 лютого 2012 р. Не має непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини. Частка, якою володіє в 
статутному капіталі емітента  - 0,00%, 0 шт. простих іменних акцій;

- з 03.03.2014 року посаду Члена Правління Товариства залишити ва-
кантною.

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 ______________ 

(підпис)
В.М. Анікушин 

(ініціали та прізвище керівника)
                        М. 

П.
03 березня 2014 року 

(дата)

ПРАТ «СТАВИЩЕНСЬКЕ РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 

повідомляє, що збори акціонерів ПрАТ «Ставищенське РТП» від-
будуться 10 квітня 2014 року о 12.00 за адресою Київська область, 
смт.Ставище, вул.Радянська, 8/1 актова зала товариства.

Порядок денний.
1.Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії, затвер-

дження регламенту роботи зборів.
2.Звіт Правління Товариства за підсумками фінансово-

господарської діяльності за 2013 рік.
3.Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Ставищенське 

РТП» за 2013 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.
5.Затвердження порядку розподілу прибутку.
Реєстрація учасників відбудеться з 10.00 до 11.40 в день зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – на 24.00 годину 04 квітня 2014 р. Для участі в зборах 
акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціоне-
рів паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.
Отримати додатково інформацію та ознайомитись з матеріалами 
стосовно проведення загальних зборів акціонерів Товариства можна 
за зазначеною адресою: Київська область, смт.Ставище, вул.Радян-
ська, 8/1. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – головний економіст Болдовська Валентина Вікторівна. 
Телефон для довідок (04564) 2-27-67.

Основні показники
фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Ставищенське РТП»
 (тис. грн.)

Найменування
Період

Звітний 
2013р.

Попередній 
2012р.

Усього активів 1473 1420
Основні засоби (залишкова вартість) 615 646
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 126 146
Сумарна дебіторська заборгованість 347 158
Грошові кошти та їх еквіваленти 134 80
Нерозподілений прибуток 27 6
Власний капітал 1244 1225
Статутний капітал 1022 1022
Довгострокові зобов`язання 0 0
Поточні зобов`язання 196 153
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

27 6

Середньорічна кількість акцій (шт.) 60130 60130
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець 
періоду

38 39

Голова правління 
ПрАТ «Ставищенське РТП»              Смик В.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПЕРЕЯСЛАВСЬКИй ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИй 

КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕ-

РИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» місцезнаходження якого: 
08420, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське,  
вул. Привокзальна, 2, код за ЄДРПОУ: 00951787 (далі – ПАТ «Переяслав-
ський ЕКХП»)  повідомляє про скликання річних загальних зборів акціоне-
рів, які будуть проведені 08 квітня 2014 р. о 11 год. 00 хв. за місцевим 
часом за адресою: Україна, Київська область, Переяслав-Хмельницький 
район, с.Переяславське, вул. Привокзальна, 2, каб., № 2.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних 
зборах здійснюватиметься 08 квітня 2014 року за місцем їх проведення з  
10 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, встановлено «02» квітня 2013 року.

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

Обрання членів лічильної комісії та затвердження порядку проведен-1. 
ня Загальних  зборів акціонерів ПАТ «Переяславський ЕКХП».

Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово-2. 
господарської діяльності за 2013 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності товариства на 2014 рік.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.3. 
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.4. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.5. 
Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товари-6. 

ства у 2013 році та затвердження нормативів розподілу прибутку товари-
ства на 2014 рік.

Відкликання  членів Наглядової ради Товариства.7. 
Обрання членів Наглядової ради Товариства.8. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 9. 

(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.10. 
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.11. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-12. 

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Това-13. 
риством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

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

Найменування показника
період

Звітний
2013р.

Попередній
2012р.

Усього активів 116061 115218
Основні засоби 80306 49612
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3633 5844
Сумарна дебіторська заборгованість 30322 21148
Грошові кошти та їх еквіваленти 1194 11191
Нерозподілений прибуток 33939 34624
Власний капітал - -
Статутний капітал 23334 2334
Довгострокові зобов'язання 33149 36566
Поточні зобов'язання 25639 41694
Чистий прибуток (збиток) -685 23505
Середньорічна кількість акцій (шт.) 93334048 9334048
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

263 293

Для реєстрації на участь у річних загальних зборах акціонер 
зобов`язаний мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та 
відповідну довіреність на право представляти інтереси акціонера, оформ-
лену згідно з чинним законодавством.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються ПАТ «Переяславський 
ЕКХП» у письмовій формі із зазначенням повних реквізитів акціонера не пізні-
ше як за 20 днів до їх скликання за адресою: Україна, 08420,  Київська область, 
Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Привокзальна,2.

Ознайомитись  з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного зборів під час підготовки до зборів та з проектами 
рішень з питань порядку денного, акціонери можуть  за адресою: Київська 
область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Привок-
зальна,2 ( каб.№ 2) щоденно у робочі дні з 10-00 до 16-00 та/чи по тел. 
(04567) 2-81-67, а в день проведення зборів – в місці їх проведення. Відпо-
відальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голо-
ва правління Ярощук Олександр Васильович.    

Правління ПАТ «Переяславський ЕКХП»                                   

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕЛОС» 

(код ЄДРПОУ 33325373) місцезнаходження - 49000, м. Дніпропетровськ, 
вул. Героїв Сталінграда, буд. 147Т, далі за текстом – «Товариство», повідо-
мляє про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства:  

Дата загальних зборів Товариства•  – «07» квітня 2014 року;
час проведення загальних зборів Товариства – • 10 годин 00 хвилин.
Місце проведення загальних зборів Товариства – • 
Україна, м. Дніпропетровськ, •  вул. Героїв Сталінграда, буд. 147Т, кім-

ната №112.
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах • 

здійснюється за місцем проведення загальних зборів – 9 година  
30 хвилин.

час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних збо-• 
рах – 9 година 50 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у • 
загальних зборах –  01 квітня 2014  року.

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

Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 1. 
Про розподіл прибутків і збитків за 2013 рік.2. 
Про розгляд звітів директора Товариства.3. 
Про розгляд звіту  ревізора Товариства.4. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери 
можуть під час підготовки до загальних зборів ознайомиться з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі 
дні щоденно з 14.00 до 16.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв 
Сталінграда, 147Т, кабінет № 112,  а також мають право в установлених 
законодавством України терміни в письмової формі внести пропозиції до 
порядку денного загальних зборів.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних 
зборів – Вовченко О.В.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згід-
но з вимогами чинного законодавства.

Телефон для довідок:  (0562) 36-29-56.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 10428,1 11816,7 
Основні засоби 9666,7 10453,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7,9 19,7
Сумарна дебіторська заборгованість 753,0 1343,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,5 0,1
Нерозподілений прибуток (844,7) (756,9)
Власний капітал 4165,3 4852
Статутний капітал 5010,0 5010,0
Довгострокові зобов'язання 1747,4 1977,5
Поточні зобов'язання 4515,7 4987,5
Чистий прибуток (збиток) (686,7) (756,9)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 167000 167 000
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

Директор ПрАТ «Делос»                                        О.В.Вовченко 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКТИВ-
БАНК», місцезнаходження: 04070, Україна, м. Київ, вул. Борисоглібська, бу-
динок 3, (далі – ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»), повідомляє про проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» (далі – Загальні 
збори), які відбудуться 16 квітня 2014 року об 11 год. 00 хв. 

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, вул. Борисо-
глібська, будинок 3, приміщення ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК». 

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», які мають пра-
во на участь у Загальних зборах: 10 квітня 2014 року (станом на 24 год. 00 хв.).

Порядок, дата, час початку та закінчення реєстрації акціонерів ПАТ «КБ 
«АКТИВ-БАНК» (далі – акціонери) для участі в Загальних зборах:

• реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних 
зборах проводиться 16 квітня 2014 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.; 

• місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
Україна, м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 3, приміщення ПАТ «КБ 
«АКТИВ-БАНК»;

• для участі у Загальних зборах (проходження реєстрації) акціонерам 
необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам 
акціонерів також документ, що підтверджує повноваження представника 
акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Докумен-
том, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, 
оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином 
засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження пред-
ставляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідче-
ні копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має 
повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Порядок денний Загальних зборів:
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.1. 
Обрання лічильної комісії.2. 
Звіт Спостережної Ради щодо її діяльності у 2013 році. Затвердження 3. 

звіту Спостережної Ради.
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 4. 

Банку у 2013 році. Затвердження звіту Правління ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» 
про результати діяльності Банку у 2013 році.

Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність  5. 
ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» у 2013 році. Затвердження Звіту та висновку Реві-
зійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «КБ «АКТИВ-
БАНК» у 2013 році.

Звіт зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність 6. 
ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» у 2013 році. Затвердження звіту зовнішнього ау-
дитора про фінансово-господарську діяльність ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» у 
2013 році та заходів за результатами його розгляду.

Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» 7. 
за 2013 рік.

Про розподіл прибутку ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» за 2013 рік.8. 
Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2014 рік.9. 

Про відкликання та обрання Голови та членів Спостережної Ради 10. 
Банку.

Про відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Банку.11. 
Із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товари-
ства у робочі дні, та робочий час, каб.307, відповідальна особа: Тополь І.І. 

Довідки за телефоном: (044) 207-45-71
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» у 2013-2012рр.

 (тис. грн.) 

Найменування показника 
рік

2013 2012
Усього активів  3 795 774 2 827 399
Грошові кошти та їх еквіваленти 553 042 284 841
Кошти в інших банках 206 674 170 495
Кредити та заборгованість клієнтів 2 388 185 2 057 593
Цінні папери 151 689 696
Основні засоби  та нематеріальні активи 235 786 240 664
Інші активи 260 398 73 110
Усього зобов’язань 3 239 880 2 282 095
Кошти банків 674 443 172 019
Кошти клієнтів 2 374 406 2 099 789
Інші зобов’язання 191 031 10 287
Власний капітал 555 894 545 304
Статутний капітал 312 750 312 750
Нерозподілений прибуток 126 212 149 398
Резервні та інші фонди банку 116 932 83 156
Чистий прибуток (збиток) 1 112 786
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31 275 000 31 275 000
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) 

355 368

Голова Правління              І.М. Солнцев

Акціонерам ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»!

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «БАНК ПЕРШИЙ». 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
20717958. 1.3. Місцезнаходження емітента: 04112 Київ Дегтярівська, 48. 
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 590-09-24. 1.5. Елек-
тронна поштова адреса емітента: info@bankpershiy.com.ua. 1.6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: www.bankpershiy.com.ua.  1.7. Вид особливої інфор-
мації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Спостережної ради ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (Прото-

кол засiдання №18 вiд 28.02.2014р.) та викладеного в ньому клопотання 
призначено на посаду Першого заступника Голови Правлiння, члена 
Правлiння ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» Колугу Євгенiя Вiкторовича (паспорт типу 
Р № 72 3125786, виданий ФМС 77214, 18.02.2013р.) з 03.03.2014р. Не 
володiє акцiями ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ». Посадова особа призначена на по-
саду на строк не бiльше як на 5 рокiв, вiдповiдно до п.13.6 Статуту ПАТ 
«БАНК ПЕРШИЙ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi обiймала наступнi по-
сади: вересень 2005р.-грудень 2009р. – Директор ТОВ «Инфокардсистемс»; 
сiчень 2010р.-вересень 2011р. – Генеральний Директор ТОВ «Оплата»; гру-
день 2011р.-сiчень 2013р. – заступник Директора ТОВ «ТД «СибАгроХiм»; 

сiчень 2013р.-червень 2013р. – головний консультант ЗАТ «БФI»; червень 
2013р.-лютий 2014р. – радник КБ «Трансiнвестбанк» (ТОВ).

На пiдставi рiшення Спостережної ради ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (Прото-
кол засiдання №18 вiд 28.02.2014р.) та викладеного в ньому клопотання 
призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння  
ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» Зудiна Олександра Володимировича (паспорт типу 
Р № 72 0039012, виданий ФМС 50037, 04.07.2012р.) з 03.03.2014р. Не 
володiє акцiями ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ». Посадова особа призначена на по-
саду на строк не бiльше як на 5 рокiв, вiдповiдно до п.13.6 Статуту  
ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi обiймала 
наступнi посади: квiтень 2008р.-квiтень 2009р. – Вiце-президент Апарату 
вiце-президентiв АКБ «Iнвестбанк»; квiтень 2009р.-червень 2011р. – Стар-
ший вiце-президент Апарату Голови Правлiння АКБ «Iнвестбанк»; липень 
2011р.-грудень 2011р. – Старший вiце-президент ВАТ «Керiвна компанiя 
«Конверс Груп»; сiчень 2012р.-лютий 2014р. – заступник Генерального ди-
ректора з iнвестицiйного консалтингу ТОВ «ПРИМЕКС».

3. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Т.в.о. Голови Правлiння ________ Барибін С.М.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2014

(дата)

ПУБЛІчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ПЕРШИй»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«САД»

(ідентифікаційний номер 00414701)
Оголошення! Про проведення  річних чергових загальних зборів 

акціонерів.
19 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 42763, Україна, 

Сумська область, Охтирський р-н, село Високе , вулиця Леніна, 
будинок 28 (адміністративне приміщення, І поверх) відбудуться 
річні чергові загальні збори акціонерів приватного  акціонерного 
товариства «САД», далі – ПрАТ «САД», 

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у чергових загальних зборах ПрАТ «САД» визначено  
15 квітня 2014 року (складається станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде 
здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів 
з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 19 квітня 2014 року.
 Порядок денний щорічних чергових загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «САД»:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства. 
2. Обрання голови та секретаря  загальних зборів товариства.. 
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних збо-

рів товариства.
4. Звіт директора товариства за 2013 рік.  
5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2013 рік. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та зві-

ту Ревізора Товариства. 
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 
8. Розподіл прибутку товариства (порядок покриття збитків) за під-

сумками 2013 року. 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень директора то-

вариства.
10. Обранння директора товариства.
11. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором 

товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання контракту з директором товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора това-
риства.

13. Обрання ревізора.
14. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладати-

меться з ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня цивільно-правового договору з ревізором

15. Про вчинення значних правочинів, та правочинів, щодо яких є 
заінтересованість.

Для реєстрації участі у річних чергових  загальних зборах акціонерів 
для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його 
особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на 
право участі і голосування на загальних зборах акціонерів товариства, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Ознайомитися з проектами документі в, які пов`язані з порядком 
денним загальних зборів, акціонери можуть за адресою :42700  Сум-
ська обл.. м. Охтирка , вул. 8 Березня, 42, тел. /05446/ 28536

Основннні   показники фінансово – господарської діяльності 
товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний попере-
дній

Усього активів 67286 62180
Основні засоби та нематеріальні активи 38299 28216
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 23333 23492
Сумарна дебіторська заборгованість 10063 11023
Грошові кошти та їх еквіваленти 560 1546
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 51654 49987
Статутний капітал 785 785
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 12136 9004
Чистий прибуток (збиток) 2640 2404
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)

201 203

Директор ПрАТ «САД» ______________    Сугак О.В.

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСАВИНПРОМ»

код ЄДРПОУ 00412027 
Місцезнаходження: 65044 м. Одеса, французький бульвар, 10

повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерного 
товариства (Збори) за підсумками фінансово-господарської діяль-
ності Товариства у 2013 р.

Збори відбудуться «10 » квітня 2014 року о 14:00 годині за адре-
сою: 65044, м. Одеса, французький бульвар, 10, приміщення ви-
робничої лабораторії.

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

Обрання членів Лічильної комісії.1. 
Обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ве-2. 

дення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
Звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності 3. 

за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визна-
чення напрямків роботи на 2014 рік.

Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за на-4. 
слідками розгляду звіту.

Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за на-5. 
слідками розгляду звіту.

Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 6. 
2013 рік.

Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2013 7. 
рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів.

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-8. 
нів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської ді-
яльності згідно діючого законодавства України.

Про затвердження договорів, що були укладені між ПрАТ «ОДЕ-9. 
САВИНПАРОМ» та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
БАНК». Про надання повноважень Наглядовій раді Товариства на ви-
значення подальших умов кредитування та укладення будь-яких до-
говорів між ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» та ПАТ «ПУМБ».

Основні показники 
фінансово- господарської діяльності 

ПрАТ «Одесавинпром» (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний       попередній 

Усього активів  187937 208703
Основні засоби  40535 44298
Довгострокові фінансові інвестиції  873 873
Запаси  37870 42382
Сумарна дебіторська заборгованість  70713 70327
Грошові кошти та їх еквіваленти  69 126
Нерозподілений прибуток  0 0
Власний капітал  13271 11674
Статутний капітал  16403 16403
Довгострокові зобов`язання  72987 82920
Поточні зобов`язання  101679 114099
Чистий прибуток (збиток)  2921 (10893)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  65613680 65613680
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)

 284 317

Реєстрація учасників Зборів відбудеться 10 квітня 2014 р. з 12:00 
до 13:45 години за пред’явленням паспорта (для представників акці-
онерів – також довіреність, оформлена згідно з чинним законодав-
ством, та паспорт). Реєстрація для участі у Зборах здійснюється згід-
но з даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів 
Товариства станом на 24:00 годину 04 квітня 2014 року. Кожний акці-
онер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами для під-
готовки до річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 65044,  
м. Одеса, Французький бульвар,10, перший поверх, кабінет № 1, з 
понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00 години, а в день проведення 
зборів – у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами є член Наглядової ради Товариства - 
Мармерштейн Руслан Олександрович.

тел.: (0482) 7221774 Наглядова рада
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Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Дніпропетров-
ське автотранспортне підприємство 11205» (місцезнаходження: Украї-
на, 49087, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця 
Калинова, будинок 87) запрошує акціонерів Товариства взяти участь у 
чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуть-
ся 04.04.2014 року об 11-00 в приміщенні ПАТ «АТП 11205» за адресою: 
м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, буд. 87 (конференц-зала 3-й по-
верх). 

Реєстрація учасників загальних зборів Товариства буде здійснюватись з 
09-45 години до 10-45 години, в день та за місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – належ-
ним чином оформлену довіреність, документ, що посвідчує особу (пас-
порт).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загаль-
них зборах акціонерів ПАТ «АТП 11205», буде складено станом на 24 годи-
ну 31 березня 2014 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення зборів) у порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України.

Питання ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови 

та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосу-
вання на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів. 

2. Затвердження рішення наглядової ради від 12 жовтня 2013 року, 
щодо обрання депозитарною установою ТОВ «Фінансова компанія «Обе-
ріг» та умови договору про обслуговування рахунків у цінних паперах влас-
никам № 5-Е від 08.11.2013 року.

3. Звіт Правління ПАТ «АТП 11205» про підсумки діяльності за 2013 рік 
та його затвердження.

4. Звіт Наглядової ради ПАТ «АТП 11205» за 2013 рік та його затвер-
дження.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «АТП 11205» за 2013 рік та їх 
затвердження.

6. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПАТ «АТП 
11205» за підсумками діяльності за 2013 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи Това-
риства за 2014 рік . 

8. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АТП 11205» на 2014 рік.
9. Затвердження вчинених значних правочинiв, ринкова вартiсть майна 

або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв То-
вариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства на початок року, 
якi вчинялись Товариством у термін з 29 березня 2013 року по 03 квітня 
2014 року (включно).

10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова 
вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує  
25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової 

звiтностi товариства на початок року, якi можуть вчинятись Товариством у 
перiод з 04 квітня 2014 року по 03 квітня 2015 року (включно), iз зазначен-
ням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТП 11205»

 (тис. грн.)
 Період еріод

2013 рік 2012 рік
Усього активів 12973 3987
Основні засоби 17567 7813
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 112 75
Сумарна дебіторська заборгованість 787 634
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 15
Нерозподілений прибуток -32 429
Власний капітал 642 1103
Статутний капітал 241 241
Довгострокові зобов’язання 9097 773
Поточні зобов’язання 1943 1929
Чистий прибуток (збиток) -503 172
Середньорічна кількість акцій (шт.) 963920 963920
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

201 121

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку 
денного чергових річних загальних зборів акціонерів (необхідними для  
прийняття рішень по них), акціонери ПАТ «АТП 11205» та/або їх представ-
ники можуть ознайомитися до дати проведення чергових річних загальних 
зборів акціонерів у робочі дні тижня з 09-00 до 16-30 години за адресою 
Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, буд. 87, кімната № 406, а також 
у день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів під час ре-
єстрації таких учасників у приміщенні ПАТ «АТП 11205» за адресою: Украї-
на, м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, буд. 87 (конференц-зала (3-й по-
верх)). Документи надаються акціонеру ПАТ «АТП 11205» та/або його 
представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отри-
маного Наглядовою радою ПАТ «АТП 11205» не пізніше ніж за п’ять робо-
чих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загаль-
них зборів - в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Голова Наглядо-
вої ради Товариства Жуков Г.Я.

Довідки за телефонами: (056) 7247297, (0562) 354988.
Голова Наглядової ради Товариства                               Жуков Г.Я.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11205»

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

операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО 
- ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Код за ЄДРПОУ: 26547581
Місцезнаходження: 01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-В 
Міжміський код, телефон та факс (044) 492-91-00, 492-91-00
Електронна поштова адреса: shymanskats@uci-bank.com
Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформаціїї

http://ubib.com.ua/ua/root_pro_bank/
informatsiya_pro_emitenta.html

Вид особливої інформації  Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій 

II. Текст повідомлення
Згідно інформації, отриманої 04.03.2014 від Публічного акціо-

нерного товариства «Національний депозитарій України», який 
здійснює облік права власності на акції емітента АТ «УКРБУДІН-

ВЕСТБАНК» (надалі – Банк) (вих. № 48659зв від 03.03.2014), від-
булися зміни відсотків голосуючих акцій на рахунках у цінних папе-
рах власників, а саме:

- до зміни пакет голосуючих акцій власника фізичної особи, стано-
вив більше 10 відсотків голосуючих акцій, складав 45,4787 % статутно-
го капіталу Банку. Після зміни пакет голосуючих акцій власника фізич-
ної особи, становить більше 10 відсотків голосуючих акцій, що складає 
53,6896 % статутного капіталу Банку та становить 6068 штук акцій;

- пакет голосуючих акцій власника акцій юридичної особи Акціонер-
не товариство «АСПРА ФІНАНЦ ХОЛДИНГ АГ» (Aspra Finanz Holding), 
місцезнаходження – Нюшелерштрассе 31, 8001 м.Цюрих, Швейцарія, 
ідентифікаційний код з торговельного реєстру країни - СН- 
020.3.026.521-3, не змінився, є більше 10 відсотків голосуючих акцій, 
що складає 5234 штук акцій, та становить 46,3104 % статутного капі-
талу Банку.

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

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

Голова Правління
АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»                                  В.П.Качуровський

М.П. 04.03.2014 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИй БУДІВЕЛЬНО - ІНВЕСТИЦІйНИй БАНК»

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШВЕДСЬКО – УКРАЇНСЬКА ГРУПА - 

«SU GROUP»
Приватне акціонерне товариство «Шведсько - Українська група -  

«SU GROUP», код ЄДРПОУ 23534069, далі Товариство, повідомляє про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 15 квіт-
ня 2014 року о 14-00 годині за адресою: 02121, м. Київ,  
вул.  Вірменська, 5-А.

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

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за  1. 
2013 рік.

Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяль-2. 
ності за 2013 рік.

Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік. 3. 
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).4. 
Про обрання членів Наглядової ради. 5. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

товариства (тис. грн.):

Найменування показника період 
2012 рік 2013 рік

Усього активів  22 837 20 536
Основні засоби  2 349 1 866
Довгострокові фінансові інвестиції  2 625 2 625
Запаси 4 921 5 868
Сумарна дебіторська заборгованість  9 297 799
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 182
Нерозподілений прибуток (1 484) 1 484
Власний капітал 1 106 4 074
Статутний капітал 2 590 2 590
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 14 692 9 962
Чистий прибуток (збиток) 1 475 2 968
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 700 3700
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) 77 65 

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 15 квітня 
2014 року з 13 годин 15 хвилин до 13 годин 45 хвилин за місцем проведен-
ня зборів згідно з переліком (реєстром) акціонерів, які мають право на 
участь в загальних зборах.

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, 
для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право учас-
ті у загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства 
України.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть за місцем 
знаходження Товариства за адресою: м. Київ-121, вул. Вірменська, 5-А, у 
робочі дні з 10-00 до 16-00 години (примішення бухгалтерії), а вдень про-
ведення загальних зборів, а також у місці їх проведення.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами - ревізор Товариства Анісімова Наталія Гнатівна. 

За інформацією звертатися за телефоном (044) 563-55-55.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газе-

тах: 
«Відомості НКЦПфР» № 44 від 05.03.2014 року;
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-

зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства.

Генеральний директор                    федоренко Анатолій Юрійович

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР 

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИй РИБОКОМБІНАТ»!
Публічне акціонерне товариство «Запорізький рибокомбінат» (на-

далі – Товариство) (місцезнаходження: Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. 
Луначарського, б.21) повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів, які відбудуться 10 квітня 2014 року за адресою: Україна, 69068, 
м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, б.15,  к. 207 (зупинка транспорту 
«Андріївський собор»).

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів. 
2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів. 
3. Звіт про роботу наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності ПАТ «Запорізький рибокомбінат» за 2013 рік і визначення осно-
вних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. Затвердження річного 
звіту Товариства за 2013 рік.

5. Звіт ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2013 році. Затвердження висновків 
ревізійної комісії.

6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.
7. Внесення змін до Статуту ПАТ «Запорізький рибокомбінат».
Початок роботи загальних зборів - о 14:00. 
Реєстрація учасників загальних зборів буде здійснюватися 10 квітня 

2014 року з 12:00 до 13:30 за місцем проведення загальних зборів за 
адресою: Україна, 69068, м. Запоріжжя, пр.Моторобудівників, б.15, к. 207 
(зупинка транспорту «Андріївський собор»). При собі мати: документи, що 
посвідчують особу, для представників акціонерів – документи, що посвід-
чують особу і документи, що підтверджують повноваження на участь у 
загальних зборах.

З матеріалами з питань порядку денного загальних зборів акціонери 
можуть ознайомитися за адресою: Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. 40 
років Радянської України, б.78, к.1. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є член правління Сахнюк І.В.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів приймаються не 
пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів за адресою: 
Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Луначарського, б.21.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах  – 04 квітня 2014 року. 

Телефон для довідок: (061) 34-03-16.
Основні показники фінансово-господарської діяльності  

підприємства (попередні дані) (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 14276 12897
Основні засоби 4498 5340
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4507 1901
Сумарна дебіторська заборгованість 1163 1427
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 4
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 3943 3918
Статутний капітал 2254 2254
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 10333 8979
Чистий прибуток (збиток)                    25 585
Середньорічна кількість акцій (шт.)         9014800 9014800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)                               

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп   
власних акцій протягом періоду              

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                      12 12

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління                 Шевчук С.О.

05.03.2014 р.

ШАНОВНИй АКЦІОНЕР
Публічне акціонерне товариство «Шосткинське автотранспортне підпри-

ємство 15962», місцезнаходження: 41107, м. Шостка, вул. Гагаріна 1, повідо-
мляє, про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
14 квітня 2014 року, о 10.00 години за адресою: 41107, м. Шостка.  
вулиця Гагаріна, 1, в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Шосткин-
ське АТП 15962», реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися 
14 квітня  2014 року з 9.00 до 9,30 години, за місцем проведення зборів. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
09.04.2014 року. (станом на 24 годину) за три робочих дні , до дня проведення 
загальних зборів). Для реєстрації акціонерам та їх представникам при собі 
мати документи, що посвідчують особу /паспорт/, для представників акціоне-

рів, додатково, доручення на право участі у зборах, оформлене згідно до 
чинного законодавства. Початок зборів о 10.00 години.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів1. 
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.2. 
Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів То-3. 

вариства.
Звіт виконавчого органу ПАТ «Шосткинське АТП-15962» за 2013 рік. та 4. 

затвердження напрямків діяльності підприємства на 2014 рік.
Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний 2013 рік.5. 
Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу за 2013рік.6. 
Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Шосткинське АТП-15962» 7. 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962»
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за 2013р.,затвердження звітів: Наглядової Ради, звіту ревізійної комісії, ви-
конавчого органу, розподіл прибутку,( покриття збитків за рахунок додатко-
вого капіталу. )

Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Публічного 8. 
акціонерного товариства «Шосткинське автотранспортне підприємство 
15962».

Основні показники фінансово – господарської діяльності суб’єкта 
малого підприємництва,  тис. грн.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1450,0 1465,9
Основні засоби  (залишкова вартість) 1295,7 1325,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 114,1 128
Грошові кошти та їх еквіваленти 32,6 9,9
Власний капітал 1404,4 1423,4
Статутний капітал 1105 1105
Нерозподілений прибуток (збиток) -19,0 -29,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 45,6 42,5
Чистий прибуток (збиток) -19,0 -29,4
Чисельність працівників (осіб) 2 2

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами до загальних зборів з 
10,00 до 12,00 годин у робочі дні з 01.04.2014. по 12.04.2014р., або по теле-
фону 05449 2-14-98.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМПЛЕКСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ШИРОКОПРОфІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА-2»
(надалі – ПрАТ «КПШБ-2»)

(місцезнаходження: 02105, м.Київ, вул.Тампере, 13-Б, код за ЄДРПОУ 
32306302)

повідомляє, що згідно протоколу засідання Наглядової ради від 
11.02.2014року № 1, прийнято рішення про скликання Загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «КПШБ-2», які відбудуться 11 квітня 2014 року за адре-
сою: 02105, м. Київ, вул. Тампере,13-Б, зал засідань. Початок зборів о 
17:00 годині.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 16 год. 00 хв. до 16 
год. 45 хв. в день та за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстра-
ції та участі у зборах акціонерам Товариства при собі необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів, 
крім того, довіреність на право участі у зборах, оформлену у відповідності 
до чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 07 квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Това-1. 

риства
Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-2. 

ства.
Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської ді-3. 

яльності Товариства за 2013 рік.
Звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2013 рік.4. 
Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.5. 
Затвердження  річного фінансового звіту за 2013рік.6. 
Затвердження порядку розподілу прибутку7.  та виплати дивідендів за 

2013 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «КПШБ-2» 
за 2013 рік

Найменування показників
Період (в тис.грн.)

Звітний
2013 рік

Попередній 
2012 рік

Усього активів 316 053 220 288
Основні засоби (залишкова вартість) 13 138 13 749
Дострокові фінансові інвестиції 13 454 13 454
Запаси 597 156
Сумарна дебіторська заборгованість 5 037 3 679
Грошові кошти та еквіваленти 1 011 128
Власний капітал 38 607 38 600
Статутний капітал 740 740
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 27 639 23 381
Чистий прибуток (збиток) 9 1 597
Середньомісячна кількість акцій (шт.) 7 400 7 400
Кількість  власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

29 27

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які 
мають право на участь у Загальних зборах, можуть ознайомитися за 
адресою: 02105, м.Київ, вул.Тампере,13-Б, з 9:00 до 18:00 години. 
Відповідальна особа для ознайомлення з матеріалами Загальних 
зборів акціонерів - Іванова І.Л., (зал засідань), тел.: (044) 573-33-74, 
573-38-01

Правління 
ПрАТ «Комплексне підприємство 

широкопрофільного будівництва-2»

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів
ПРАТ «РОКС».

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство 
«РОКС».

Місцезнаходження товариства: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 2-Б.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 11 квітня 2014 року 

об 11-00 годині за адресою: 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, 10, 
1-й поверх, кім.1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: з 10-30 до 10-50 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 07 квітня 2014р. станом на 24 годину.

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

Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії, затверджен-1. 
ня порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2. 
2013 році. Затвердження звіту.

Затвердження аудиторського висновку та балансу Товариства.3. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 4. 
Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013р. Прийняття рі-5. 

шення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
Надання повноважень Правлінню товариства щодо здійснення дій 6. 

по одержанню банківських гарантій для участі в конкурсних торгах, надан-
ню забезпечення для отримання банківських гарантій під заставу майно-
вих прав на 2014р. -2015р.

Надання повноважень голові правління щодо права підпису догово-7. 
рів по наданню банківських гарантій для участі в конкурсних торгах, дого-
ворів застави майнових прав на 2014р. -2015р.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1401.1 1725.3
Основні засоби 50.7 56.4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 675.6 619.8
Сумарна дебіторська заборгованість 363.3 459.3
Грошові кошти та їх еквіваленти 311.5 589.8
Нерозподілений прибуток 893.0 770.4
Власний капітал 1035.8 1270.0
Статутний капітал 0,8 0,8
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 365.3 455.3
Чистий прибуток (збиток) 721.8 604.0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 80 80
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 18

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, 
представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства України. 

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, вклю-
чених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 03148, м. Київ, 
вул. Василя Верховинця, 10, кім.1, а в день проведення загальних зборів - 
також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відпові-
дає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правлін-
ня – Ксьонзенко П.Я. 

Довідки за телефоном: (044) 407-25-25                         Правління.
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ №42» 
Код за ЄДРПОУ13555857, місцезнаходження: м. Олевськ, вул.Ча-

паєва,118, Житомирська область, повідомляє, про проведення За-
гальних зборів акціонерів, які  відбудуться 15 квітня 2014 року за 
адресою: Житомирська область, м. Олевськ, вул.чапаєва,118, 
(каб. актового залу).

Початок зборів о 10.00.
Реєстрація учасників зборів з 9.00 до 9.50 за місцем проведення 

зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах - 9 квітня 2014 року.
Порядок денний:

1. Обрання Членів лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяль-

ності у 2013 році.
3. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2013 

році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління То-
вариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 
2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-
вої ради Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії  
Товариства.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 
2013 році.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Нагля-
дової ради Товариства.

8. Обрання Членів Наглядової ради Товариства, затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), 
що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр-
актів) з членами Наглядової ради.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Реві-
зійної комісії Товариства.

10. Обрання Членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання голови та членів правління Товариства.

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

Найменування показника Період
за 2012 за 2013

Усього активів 13278 9533
Основні засоби 1509 1214
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3014 2624
Сумарна дебіторська заборгованість 1832 983
Грошові кошти та їхні еквіваленти 7 -
Нерозподілений прибуток 32 33,6
Власний капітал 9 9
Статутний капітал 48 48
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6489 4190
Чистий прибуток (збиток) 338 129
Середньорічна кількість акцій (шт) 192167 192167
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду

83 72

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що по-
свідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи 
(довіреність, тощо), які підтверджують їхні повноваження, оформлені 
та засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери та 
(або) їхні представники можуть ознайомитися у робочі дні Товари-
ства, з 8.00 до 15.45 за адресою: м. Олевськ, вул. Чапаєва,118, Жито-
мирська область, в кабінеті головного бухгалтера, а в день зборів – за 
місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами – голова правління Кравченко М.К.

Довідки за телефоном:(04135) 2-14-01; 2-15-07.
Голова правління 
ПАТ «Олевське ШБУ-42»                                      М.К.Кравченко

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІМЕКСБАНК»

Інформація про зміну складу посадових осіб 
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ІМЕКСБАНК»
Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 20971504
Місцезнаходження емітента: 65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12-А 
Міжміський код, телефон
та факс емітента: /0482/ 39-29-29; 39-29-05
Електронна поштова адреса: atsvetkova@imexbank.com.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.imexbank.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
Згідно з рішенням Наглядової ради АТ «ІМЕКСБАНК» (Протокол № 26 

від 28.02.2014) звільнено з посади заступника Голови Правління, члена 
Правління АТ «ІМЕКСБАНК» Слинчука Степана Миколайовича (посадова 
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Перебував на да-
ній посаді 1 рік та 5 місяців. Звільнено за угодою сторін. Акціями товари-
ства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.

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

Заступник Голови Правління
АТ «ІМЕКСБАНК» ____________________ І. І. Краюшкіна 03.03.2014

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛИчАКІВБУД»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеженою 

відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35774917
1.4. Місцезнаходження емітента: 79018, мiсто Львiв, вулиця Головаць-

кого, будинок 23а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (032) 2453033,  

(032) 2453034
1.6. Електронна поштова адреса емітента: tom@best.lviv.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.luchakivbud.lviv.ua 
1.8. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про дострокове 

погашення випуску іменних цільових забезпечених облігацій  
серії «А», Свідоцтво про реєстрацію випуску облiгацiй пiдприємств 
вiд 13.09.2012 № 227/2/12, видане НКЦПФР 09.10.2012 року (далі – 
облігації серії «А»), у зв’язку з введенням об’єкту будівництва в екс-
плуатацію

2. Текст повідомлення:
Згідно з рішенням Загальних зборів Учасників ТзОВ «Личаківбуд» (про-

токол від 24.02.2014 року) у зв'язку з отриманням Декларації про готов-
ність об’єкта до експлуатації, зареєстрованої Інспекцією Державного 
архітектурно-будівельного контролю у Львівській області № ЛВ 
143140520284 від 21.02.2014 року, що засвідчує відповідність закінченого 
будівництва об'єкту і підтверджує його готовність до експлуатації за адресою: 
Україна, Львівська область, місто Львів, вулиця Личаківська, будинок 33а, 
прийнято рішення про здійснення дострокового погашення випуску обліга-
цій серії «А»

Строк дострокового погашення: з 17 березня 2014 року по 31 березня 
2014 року

Адреса, за якою буде здійснюватися дострокове погашення випуску 
облігацій серії «А» у зв’язку з введенням об’єкту будівництва в експлуата-
цію: 79018, мiсто Львiв, вулиця Головацького, будинок 23а

Реквізити Депозитарної установи: ПрАТ «ВіЕс Банк» (Код МДО 
300285), Номер рахунку в цінних паперах Емітента в ПрАТ «ВіЕс Банк»: 
300285-UА10038442

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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Шановний акціонер!
ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС»,
код за ЄДРПОУ: 14309379, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Воло-

димирська, буд. 101, повідомляє, що річні Загальні Збори акціонерів відбу-
дуться 11 квітня 2014 року, початок о 13 год. 00 хв. за адресою: 01033,  
м. Київ, вул. Жилянська, 25, актовий зал ПАТ «МАРС» (5-й поверх).

Порядок денний:
1. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2013 рік та  

основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства за 2013 рік.

3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного зві-
ту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річ-
ної звітності за 2013 рік.

4. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом 2014 року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2013 р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів 88952 85033
Основні засоби 50449 44529
Довгострокові фінансові інвестиції 140 140
Запаси 30 32
Сумарна дебіторська заборгованість 27189 22094
Грошові кошти та їх еквіваленти 7563 14833
Нерозподілений прибуток 82106 77255
Власний капітал 86557 81706
Статутний капітал 84 84
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2395 3327
Чистий прибуток 4851 336
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8427627 8427627
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 75 63

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах акціонерів – 07 квітня 2014 року. Реєстрація акціонерів прово-
диться 11 квітня 2014 р. з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. за місцем проведен-
ня Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах 
акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу; для уповноважених осіб – паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення 
Загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 01033, Україна,  
м. Київ, вул. Володимирська, 101.

Акціонери можуть ознайомитися з проектами рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів акціонерів:

- до дати проведення Загальних зборів акціонерів – за місцезнахо-
дженням ПАТ «МАРС»: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 25, к.238, у робочі 
дні з 9.30 до 17.30 години, у п’ятницю з 9.30 до 16.30 години;

- у день проведення Загальних зборів акціонерів: за місцем їх проведення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-

тами – Свиріпа М.О. Довідки за тел.: /044/ 289-88-08.
Наглядова рада ПАТ «МАРС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОСКОВСЬКИй УНІВЕРМАГ»,

код ЄДРПОУ 21564698, (надалі «Товариство»), місцезнаходження: 
Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 104, повідомляє про прове-
дення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні 
збори»), які відбудуться 22 квітня 2014 р. об 11:00 годині за адресою: 
03127, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 104, к.1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у річних Загальних зборах 
відбудеться 22 квітня 2014 року з 10:00 до 10:45 год. за місцем проведен-
ня Загальних зборів.

Для реєстрації для участі у Загальних зборах акціонер повинен 
пред‘явити паспорт, а представник акціонера – паспорт та документ, що 
підтверджує повноваження щодо представництва інтересів акціонера, 
оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у Загаль-
них зборах – 15 квітня 2014 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.1. 
Про розподіл прибутку і збитків товариства за підсумками 2013 року.2. 
Про звіт правління Товариства за 2013 рік.3. 
Про звіт ревізора Товариства за 2013 рік.4. 
Про прийняття нової редакції Статуту Товариства.5. 
Про обрання Голови правління Товариства.6. 
Про переобрання Ревізора Товариства.7. 
Про утворення Наглядової ради Товариства.8. 
Про обрання членів Наглядової ради Товариства.9. 

Про обрання голови Наглядової ради Товариства.10. 
До дати проведення Загальних зборів, акціонери (учасники) можуть 

ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних зборів, у приміщенні Товариства за 
адресою: 03127, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 104, к.1, в робочі дні з 
10:00 до 17:00 год., а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх 
проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначе-
ними документами – Голова правління Огороднік Костянтин Миколайо-
вич.
Основні показники фінансово-господарську діяльність Товариства 

(тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2013 р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів 2899 3015
Основні засоби 2315 2396
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 307 307
Сумарна дебіторська заборгованість 267 288
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 24
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 545 545
Статутний капітал 18 18
Резервний капітал 14 14
Довгострокові зобов’язання 1627 1627
Поточні зобов’язання 1236 956
Чистий прибуток (збиток) (541) (145)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3447 3447
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7

Голова правління 
ПрАТ «МОСКОВСЬКИй УНІВЕРМАГ»                         Огороднік К.М.

ПАТ «БУРГУНСЬКЕ» 
скликає загальні збори акціонерів 18.04.2014 о 10.00 за адресою:  

Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Бургунка, вул. Жовтнева, 13, 
з таким порядком денним: 1.Звіт про результати діяльності за 2013р.  
2.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії. 3.Затвердження ре-
зультатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2013р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах - 14.04.14. З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час 
за адресою товариства, звернувшись до директора. Реєстрація учасників 
зборів 18.04.14 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати 
паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) 
(2013/2012): Усього активів 49928/4819. Основні засоби 4042/4040. Запа-
си 18/0. Сумарна дебіторська заборгованість 31/0. Грошові кошти та їх 
еквіваленти 84/0. Нерозподілений прибуток (3090)/(15288). Власний капі-
тал 1214/2776. Статутний капітал 4304/4304. Поточні зобов’язання 
3778/2043. Збиток -1562/0. Кількість акцій 17218000/17218000. Чисель-
ність працівників 10/0.

Повідомлення 
про зміну складу посадових 

осіб емітента

ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 
28 лютого 2014 року припинено повноваження члена 

Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» за влас-
ним бажанням (заява вiд 12 лютого 2014 року). Бозер  
Февзi займав посаду члена Спостережної Ради вiд 
22.08.2006 року. Згоди на розголошення паспортних даних 
не надано. Судимостей за корисливi злочини не має. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Взамiн Бозера Февзi iнших осiб до складу Спостережної 
Ради не призначено.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІйНА ГРУПА»

(код ЄДРПОУ 33690928, місцезнаходження: 03033, м. Київ,  
вул. Саксаганського, 41) повідомляє, що чергові Загальні збори акці-
онерів відбудуться 11 квітня 2014 року за адресою: місто Київ,  
вул. Архітектора Городецького 10, оф. 41. Початок зборів о 15:00.

Порядок денний:
Обрання лічильної комісії Товариства.1. 
Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних 2. 

зборів.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Президента, 3. 

Ревізора за 2013 рік.
Затвердження річної фінансової звітності, визначення порядку 4. 

розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками ро-
боти у 2013 році.

Затвердження річного звіту Товариства.5. 
Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвер-6. 

дження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-
актів), що можуть укладатися з ними, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та 7. 
членів Наглядової ради.

Обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припи-8. 
нення його повноважень.

Припинення повноважень та обрання Президента Товариства.9. 
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-10. 

чинів.
Прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб.11. 
Відчуження належних Товариству корпоративних прав та  12. 

уповноваження Президента Товариства на підписання відповідних 
документів.

Продаж майна господарських товариств, учасником яких ви-13. 
ступає Товариство та уповноваження Президента Товариства на під-
писання відповідних документів.

Ліквідація господарських товариств, учасником яких виступає 14. 
Товариство та уповноваження Президента Товариства на підписання 
відповідних документів.

Інші питання діяльності Товариства.15. 
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів з 14.00 до 14.45 

за місцем проведення Зборів.
Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі 

паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, для уповноважених 
осіб – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіре-
ність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах – 07 квітня 2013 р.

Для ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до Зборів – 
звертатись за адресою: місто Київ, вул. Архітектора Городецького 10, 
оф. 41, або за телефоном: (044) 581-67-82.

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

Найменування показника Період 
2012 р. 2013 р.

Усього активів 67705,5 67715,9
Основні засоби 1,7 0,8
Довгострокові фінансові інвестиції 57614,5 57614,5
Запаси 1,0 1,0
Сумарна дебіторська заборгованість 9979,1 9990,4
Грошові кошти та їхні еквіваленти 0,0 0,0
Нерозподілений прибуток -82672,8 -82775,2
Власний капітал 22981,7 22879,3
Статутний капітал 105639,2 105639,2
Довгострокові зобов’язання 641,3 641,3
Поточні зобов’язання 44036,0 44162,2
Чистий прибуток (збиток) 17235,6 (102,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26423,0 26423,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4 4

Президент           О.А. Бабенко

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОГУС-
ЛАВСЬКИй КАР’ЄР» (місцезнаходження: 09722, Київська обл., Бо-
гуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, 2-А, код ЄДРПОУ 00292497) 
(далі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акці-
онерів Товариства, які відбудуться 16 квітня 2014 р. о 13:00 годині за адре-
сою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсун-
ська, 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства).

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться з 12:30 до 12:55 у день та за місцем проведення загальних зборів. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 10 квітня 2014 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затверджен-1. 

ня регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
Звіт Правління Товариства за 2013 р.2. 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.3. 
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 р.4. 
Прийняття рішення за насідками розгляду звіту Правління, Наглядо-5. 

вої ради та звіту Ревізійної комісії.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства.6. 
Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, перед-7. 

бачених законом.
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.8. 
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 9. 

комісії.
Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії.10. 
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-11. 

говорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсун-
ська, 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства), по вівторкам 
і четвергам з 9-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведен-
ня загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Голова правління Величко Петро Іванович. Тел. /04561/ 5-17-63.

По питанню продажу акцій звертатися за телефоном: 0503106132.
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 

пiдприємства (тис.грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 8103 9053
Основні засоби 5166 5378
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00
Запаси 844 1307
Сумарна дебіторська заборгованість 1210 1879
Грошові кошти та їх еквіваленти 850 461
Нерозподілений прибуток 3922 4868
Власний капітал 6868 7814
Статутний капітал 1440 1440
Довгострокові зобов'язання 463 380
Поточні зобов'язання 772 859
Чистий прибуток (збиток) -0,164222 0,113010
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5760504,0 5760504,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 57 58

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний): 

  

(044) 5864394
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРОйПОЛІС»
(код ЄДРПОУ 25401697) повідомляє, що 12 квітня 2014 року 

о 13-00 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 5-Б, офіс 2.

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених осіб з 12-30 до 12-55.
Порядок денний:

Звіт Голови Правління про результати діяльності у 2013 році та 1. 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Затвердження річного звіту Товариства.2. 
Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками роз-3. 

гляду звіту Ревізійної комісії.
Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками роз-4. 

гляду звіту Наглядової ради.
Розподіл прибутку Товариства.5. 
Затвердження плану роботи, основних напрямків діяльності та 6. 

кошторису витрат Товариства на 2014 р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Приватного акціонерного товариства 
«Страхове товариство «Стройполіс» за 2013 рік 

(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 260172,4 259989
Основні засоби 3057 2792
Довгострокові фінансові інвестиції 318059 221880
Запаси 28 34
Сумарна дебіторська заборгованість 4133,2 783
Грошові кошти та їх еквіваленти 9707 27902
Нерозподілений прибуток 169779 100450
Власний капітал 284642 214930
Статутний капітал 65310 65310
Довгострокові зобов’язання 4145 4634
Поточні зобов’язання 30880 1168
Чистий прибуток (збиток) 69593 52697
Середньорічна кількість акцій (шт.) 155500 155500
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

40 39

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 5-Б, офіс 2 в робочі дні з 9-00 до 18-00. 

Довідки за тел.: (044) 239-23-11, 239-23-14.

ПАТ «Тф «РОЗА» 
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Правління ПАТ «ТФ «РОЗА», ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 
00307313, (надалі – Товариство) повідомляє про проведення Загаль-
них зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 08 квітня 2014 року 
о 14.00 годині за адресою: м. Київ, пл. Перемоги, 1, готель «Ли-
бідь», конференц-зал «Слов`янський».

Порядок денний:
Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-2. 

риства.
Встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів 3. 

Товариства.
Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товари-4. 

ства у 2013 році, визначення основних напрямків діяльності Товари-
ства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рі-5. 
шення за наслідками розгляду звіту.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рі-6. 
шення за наслідками розгляду звіту.

Про затвердження висновків Ревізійної комісії та фінансової 7. 
звітності Товариства за 2013 рік.

Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 8. 
за 2013 рік.

Про припинення повноважень та обрання Голови і членів На-9. 
глядової ради. Товариства, затвердження умов цивільно-правових 
(трудових) договорів, що укладаються з членами Наглядової ради То-
вариства, та обрання особи, уповноваженої на підписання таких до-
говорів.

Про припинення повноважень та обрання Голови і членів 10. 
Правління Товариства.

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складати-
меться уповноваженим депозитарієм станом на дату обліку – 02 квіт-
ня 2014 року.

Реєстрація учасників (акціонерів та їх представників) проводити-
меться 08 квітня 2014 року з 11.45 години до 13.45 години за місцем 
проведення зборів. Акціонерам слід мати при собі документ, який по-
свідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який 
посвідчує особу (паспорт), та довіреність на право участі і голосуван-
ня на Зборах.

Акціонери (їх представники) під час підготовки до загальних зборів 
можуть ознайомитися з матеріалами, які стосуються питань, включе-
них до порядку денного, в робочі години робочих днів за місцезнахо-
дженням Товариства – м. Київ, вул. М.Грінченка, 2/1, каб. 15, а в день 
проведення Зборів – у місці їх проведення. Документи надаються ак-
ціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отри-
маного Товариством не пізніше ніж за два робочі дні до дати озна-
йомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з 
документами – юрисконсульт Іорданов К.І. Телефон для довідок: 
044-585-08-05.

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

Найменування показника період
звітній попередній

Усього активів 99077 104114
Основні засоби 15903 11476
Довгострокові фінансові інвестиції 605 605
Запаси 26319 25143
Сумарна дебіторська заборгованість 30869 40625
Грошові кошти та їх еквіваленти 964 645
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (641) 6684
Власний капітал 46668 47498
Статутний капітал 6009 6009
Довгострокові зобов’язання 5006 5006
Поточні зобов’язання 47403 51610
Чистий прибуток (збиток) (641) 6684
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 233 253

Інформація щодо показників фінансово-господарської діяльності є 
орієнтовною та буде уточнюватись на Зборах.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законом.

Голова Правління    Н.Б. Вдовиченко

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИй МАСЛОЗАВОД» 
скликає загальні збори акціонерів 11.04.2014 р. о 16.00 за 

адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 162, актова зала, з та-
ким порядком денним: 1.Звіт про результати діяльності за 2013р. 
2.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії. 3.Затверджен-
ня результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2013р. 
4.Переобрання наглядової ради та ревкомісії. 5.Попереднє схва-
лення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у зборах – 07.04.14. З матеріалами зборів можна ознайомитися у 
робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймаль-
ні. Реєстрація учасників зборів 11.04.14 з 15.00 до 15.50 за  
зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для пред-
ставників – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. 
грн.) (2013р./2012р.): Усього активів 17954/16973. Основні за-
соби 6785/6954. Запаси 4318/4410. Сумарна дебіторська за-
боргованість 6447/4501. Грошові кошти та їх еквіваленти 
349/345. Нерозподілений прибуток 2718/2463. Статутний капі-
тал 7255/7255. Поточні зобов’язання 7961/7255. Чистий при-
буток 255/183. Кількість акцій 29019495/29019495. Чисельність 
працівників 180/210.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРРИБА» 
(код ЄДРПОУ 04689046) повідомляє, що загальні збори акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «Укрриба» відбудуться 08 квітня 2014 
року о 13 год. 00 хв. за адресою: 03151, м. Київ, Повітрофлотський 
проспект, 66 (адміністративний будинок, кімн.202).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде відбуватися 
за місцем проведення зборів. Початок реєстрації – 08 квітня 2014 року о 
12-30 год., закінчення о 13-00 год. Для реєстрації необхідно мати паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів, 
крім того, мати довіреність на право участі та голосування, оформлену 
згідно чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах – 02 квітня 2014 року.

Порядок денний:
Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів 1. 

і затвердження регламенту Загальних зборів ПрАТ «Укрриба» (далі «Това-
риство»), визначення способу голосування з питань порядку денного.

Розгляд та затвердження звіту генерального директора Товариства 2. 
про результати господарської діяльності Товариства за 2013 рік та пер-
спективи розвитку Товариства.

Розгляд та затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.3. 
Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії про фінансово-4. 

господарську діяльність Товариства за 2013 рік.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.5. 
Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.6. 
Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-7. 

вариства.
Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-8. 

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з члена-
ми Наглядової ради.

З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці до проведен-
ня загальних зборів, можна ознайомитись за адресою: м. Київ, Повітроф-
лотський пр-т, 66, адміністративний будинок, кімн.202, у робочі дні з 9-00 
до 17-00 год. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Генеральний директор Глотова Вікторія Володимирівна.

Телефон для довідок: 249-02-86.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3554 3890
Основні засоби 2705 3376
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 67 65
Сумарна дебіторська заборгованість 762 420
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 16
Нерозподілений прибуток 722 270
Власний капітал - -
Статутний капітал 864 864
Довгострокові зобов’язання 1206 2006
Поточні зобов’язання 397 394
Чистий прибуток (збиток) 501 187
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17287 17287
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 81 85

Генеральний директор Глотова Вікторія Володимирівна підтверджує 
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе 
відповідальність згідно з законом.

Акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТЕРМІНАЛ-М»

(код в ЄДР 31749934)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що 14 квітня 2014 р. о 11.00 годині відбудуться річні за-
гальні збори акціонерів ПрАТ «Термінал-М» з наступним порядком денним: 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встанов-
лення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлен-
ня порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Директора ПрАТ «Термінал-М» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Термінал-М» за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора ПрАТ «Термінал-М» про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізору. 

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Термінал-М» за 2013 рік, розподіл 
прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства за 2013 р. (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 95873.0 131250.0
Основні засоби 21386.0 24559.0
Довгострокові фінансові інвестиції 218.0 417.0
Запаси 11418.0 11660.0
Сумарна дебіторська заборгованість 18749.0 19255.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 4847.0 5518.0
Нерозподілений прибуток 46333.0 45720.0
Власний капітал 47643.0 47030.0
Статутний капітал 1310.0 1310.0
Довгострокові зобов’язання 0.0 0.0
Поточні зобов’язання 48230.0 84220.0
Чистий прибуток (збиток) 613.0 -21787.0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5240000 5240000
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)

169 158

Збори відбудуться за адресою: м. Київ, Резервна 8, 3-й поверх.
Реєстрація акціонерів буде проводитись 14 квітня 2014 р. з 10.00 год. 

до  10.45 год. за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах – станом на 24 годину 08.04.2014 р.
Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваже-

ним представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з 
питань порядку денного у Директора Яменко Олександра Борисовича у 
робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день прове-
дення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Телефон для довідок: (044)5072419.
Наглядова рада ПрАТ «Термінал-М»

ПАТ «ХЕРСОНБУДТРАНС»
скликає загальні збори акціонерів 25.04.2013 р. об 11.00 за адре-

сою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 4-й км, актовий зал, з таким 
порядком денним: 1.Звіт Директора про результати діяльності Това-
риства за 2013р. 2.Звіт Наглядової ради, звіт та висновки Ревізійної 
комісії. 3.Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку по-
криття збитків за 2013р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах - 21.04.14. З матеріалами зборів можна ознайомитись у робо-
чий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні. Реєстра-
ція учасників зборів 25.04.13 з 10.00 до 10.50. Для реєстрації мати пас-
порт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) 
(період звітн./поперед.): Усього активів 109/115. Основні засоби 3/3. За-
паси 4/0. Сумарна дебіторська заборгованість 85/101. Грошові кошти 
та їх еквіваленти 15/10. Статутний капітал 11/11. Поточні зобов’язання 
1268/1267. Збиток -119/-109. Кількість акцій 42464/42464. Чисельність 
працівників 7/7.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний): 

  

(044) 5864394
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Шановний акціонер!
ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 24»
(код ЄДРПОУ 04715664, місцезнаходження 03110, м. Київ,  

вул. Соломянська, 18-а) повідомляє, що Позачергові Загальні Збори 
акціонерів відбудуться 09 квітня 2014 року, початок о 14 год. 00 хв. 
за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська 18-а.

Порядок денний:
Розгляд та затвердження звіту правління ПАТ «СМУ № 24» за 1. 

підсумками роботи за 2013 рік. Визначення основних напрямів діяль-
ності ПАТ «СМУ № 24» на 2014 рік.

Розгляд та затвердження звіту наглядової ради ПАТ «СМУ 2. 
№24» за підсумками роботи за 2013 рік.

Розгляд та затвердження звіту і висновків ревізійної комісії  3. 
ПАТ «СМУ №24» за підсумками роботи за 2013 рік.

Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «СМУ №24», 4. 
річного звіту ПАТ «СМУ №24», балансу, звіту про фінансові результа-
ти та інші форми річної звітності за 2013 рік.

Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків за 5. 
2013 рік.

Відкликання членів наглядової ради.6. 
Обрання членів наглядової ради, затвердження умов контрак-7. 

тів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з члена-
ми наглядової ради.

Відкликання Голови та членів Правління.8. 
Обрання Голови та членів Правління, затвердження умов контр-9. 

актів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з Го-
ловою та членами Правління.

Відкликання голови та членів ревізійної комісії.10. 
Обрання голови та членів ревізійної комісії.11. 
Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів та 12. 

уповноваження Голови правління на їх затвердження.
Визначення численності лічильної комісії ПАТ «СМУ №24», 13. 

строку дії її повноважень та обрання персонального складу.
Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах 

(Реєстр акціонерів), складається станом на 04.04.2014 року.
Матеріали Зборів надаються для ознайомлення за адресою:  

м. Київ, вул. Солом’янська, 18-а. Реєстрація учасників зборів від-
будеться з 12 год. до 13 год. 45 хв. 09 квітня 2014 року за місцем 
проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери по-
винні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує осо-
бу; для уповноважених осіб – паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним 
законодавством України. 

Тел. для довідок: (044) 502-31-51.
Голова Наглядової ради               Скачко. В.О.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕНЕСАНС» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «РЕНЕСАНС»
2. Код за ЄДРПОУ: 32556425
3. Місцезнаходження: 01021, місто Київ, вул. Інститутська, буд.28
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)585-41-97, (044)585-41-98
5. Електронна поштова адреса: renessans@security-cb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: jscrenaissance.com.ua 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III: 

відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
03.03.2014 року емітент ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«РЕНЕСАНС» отримав від Центрального депозитарію ПАТ «НДУ» 
Реєстр власників іменних цінних паперів станом на 28 лютого 2014 р. 
в результаті чого емітенту стало відомо про виникнення особливої 
інформації, а саме: відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Розмір пакету акцій акціонера - «фізичної особи» зменшився, 
але становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій, а саме: 
розмір частки акціонера «фізичної особи» до зміни пакета акцій 
становив 96,88 % статутного капіталу. Розмір частки акціонера піс-
ля зміни пакета акцій: 87,94 % статутного капіталу. Розмір пакета 
акцій акціонера до зміни пакета акцій становив 311953600 акцій. 
Розмір пакета акцій акціонера з урахуванням розміру зменшення 
283166800 акцій.

Розмір пакету акцій акціонера - юридичної особи Товариства з об-
меженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капі-
тал Груп» (Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікова-
ного виду закритого типу «Нові будівельні технології»), 
місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, код 
ЄДРПОУ: 32307531, код ЄДРІСІ: 233097) збільшився і становить 
більше 10 відсотків голосуючих акцій, а саме: розмір частки акціонера 
до зміни пакета акцій становив 0,3106 % статутного капіталу. Розмір 
частки акціонера після зміни пакета акцій: 10,50 % статутного капіта-
лу. Розмір пакета акцій акціонера до зміни пакета акцій становив 
1000000 акцій. Розмір пакета акцій акціонера з урахуванням розміру 
збільшення 33810000 акцій.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Генеральний директор                       Горяєв А.А., 03.03.2014 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Акціонерам ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІй ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»
(код за ЄДР 05523398)

Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що 17 квітня 2014 р. о 16.00 годин відбудуться річні за-
гальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод залізобе-
тонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» з наступним порядком денним: 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встанов-
лення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлен-
ня порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани 
Ковальської» про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій  
ім. Світлани Ковальської» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій 
ім. Світлани Ковальської» про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії. 

5. Затвердження річного звіту ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій 
ім. Світлани Ковальської» за 2013 рік, розподіл прибутку і збитків, прий-
няття рішення про виплату дивідендів.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства за 2013 р. (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 608915 585742
Основні засоби 32904 28044
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 40218 39669
Сумарна дебіторська заборгованість 215587 197295
Грошові кошти та їх еквіваленти 38118 18577
Нерозподілений прибуток 84653 70207
Власний капітал 147823 13377
Статутний капітал 4583 4583
Довгострокові зобов’язання 148247 212941
Поточні зобов’язання 312845 239424
Чистий прибуток (збиток) 14446 12501
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) 1210 1240

Збори відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, актовий зал.
Реєстрація акціонерів буде проводитись 17 квітня 2014 р. з 14.00 год.  

до 15.45 год. за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах – станом на 24 годину 11.04.2014 р.
Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваже-

ним представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для  
прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з 
питань порядку денного у Голови Правління Головаша Валерія Полікарпо-
вича у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Телефон для довідок: (044)2390764.
Наглядова рада 

ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської»

Акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІй ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»
(код за ЄДР 31987690)

Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що 14 квітня 2014 р. о 14.00 годин відбудуться річні за-
гальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод залізобе-
тонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» з наступним порядком денним: 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встанов-
лення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлен-
ня порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Директора ПрАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світла-
ни Ковальської» про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Завод залізобетонних конструкцій  
ім. Світлани Ковальської» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора ПрАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани 
Ковальської» про результати перевірки фінансово-господарської діяль-
ності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, за-
твердження висновку Ревізору. 

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Завод залізобетонних конструк-
цій ім. Світлани Ковальської» за 2013 рік, розподіл прибутку і збитків,  
прийняття рішення про виплату дивідендів.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 32973 35076
Основні засоби 253 253
Довгострокові фінансові інвестиції 18023 18023
Запаси 6333 9883
Сумарна дебіторська заборгованість 3259 3347
Грошові кошти та їх еквіваленти 5269 3657
Нерозподілений прибуток 32505 32896
Власний капітал 32505 33106
Статутний капітал 210 210
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 6 44
Чистий прибуток (збиток) -391 1577
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) 10 10

Збори відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Бажана, 14, 5-й під’їзд, 
офіс № 2.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 14 квітня 2014 р. з 13.00 год. 
до 13.45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – станом на 24 годину 08.04.2014 р.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваже-
ним представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для  
прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з 
питань порядку денного у Директора Пилипенка Сергія Олександровича у 
робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день прове-
дення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Телефон для довідок: (044) 5025908.
Наглядова рада ПрАТ «Завод залізобетонних

конструкцій ім. Світлани Ковальської»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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 ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«фЕОДОСІйСЬКИй ЗАВОД КОНЬЯКІВ ТА ВИН»
(місцезнаходження товариства: 98182, Автономна Республіка Крим,  

м. Феодосія, с. Сонячне, вул. Таврична, б. 4) повідомляє про проведення 
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «09» квітня  
2014 року о 12-00 за адресою: Автономна Республіка Крим, м. феодо-
сія, с. Насипне, вул. Леніна, б. 1 в залі «актовий зал», номер залу: 1.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний): 
Затвердження звіту Правління за 2013 рік та визначення основних 1. 

напрямів діяльності Товариства у 2014 році. 
Затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік. 2. 
Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.3. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 4. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2013 5. 

році.
Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження його в но-6. 

вій редакції та про надання повноважень щодо підписання Статуту в новій 
редакції.

Про затвердження нової редакції положення про Правління Товари-7. 
ства.

Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товари-8. 
ства.

Про обрання членів та Голови Правління Товариства.9. 
Затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з 10. 

членами та Головою Правління Товариства, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами та Головою 
Правління Товариства. 

Про вчинення Товариством значних правочинів.11. 
Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересова-12. 

ність.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться:  

«09» квітня 2014 р. за пред’явленням паспорту (для представників акціо-
нерів – також довіреність). Початок реєстрації – 11-00, закінчення реє-
страції - 11-40.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах - 03.04.2014 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для  
прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю) та в робочі години (з 8-00 до 16-00) за адресою:

- від дати надіслання даного повідомлення до дати проведення черго-
вих загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: Ав-
тономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Сонячне, вул. Таврична, б. 4, в 
кабінеті юридичного відділу, номер кабінету: б/н;

- в день проведення чергових загальних зборів за адресою: Автономна 
Республіка Крим, м. Феодосія, с. Насипне, вул. Леніна, б. 1, в залі «акто-
вий зал», номер залу: 1.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, - голова Правління Тюміна Катерина Петрівна. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного 
чергових загальних зборів, можуть бути внесені не пізніш ніж за 20 днів до 
дати проведення чергових загальних зборів, у письмовій формі до Нагля-
дової ради за місцезнаходженням Товариства (Автономна Республіка 
Крим, м. Феодосія, с. Сонячне, вул. Таврична, б. 4) із зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

ПАТ «фЗКВ» за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  66306 74230 
Основні засоби  34304 39706 
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 1982 2771 
Сумарна дебіторська заборгованість  29106 30873 
Грошові кошти та їх еквіваленти 914 880 
Нерозподілений прибуток 24535 22479 
Власний капітал 15663 21245 
Статутний капітал 500 500 
Довгострокові зобов'язання 21756 24720 
Поточні зобов'язання 3777 5211 
Чистий прибуток (збиток) 2056 -54 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000 10000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

 - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

254 271 

Наглядова рада ПАТ «фЗКВ»

Шановний акціонере
ПрАТ «ТОРГОВИй ДІМ «АРТБУХТА»!

Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВИЙ 
ДІМ «АРТБУХТА» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних 
загальних зборів акціонерів.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство 
«ТОРГОВИЙ ДІМ «АРТБУХТА».

Місцезнаходження товариства: 03022, Україна, місто Київ, вул. Жуков-
ського, будинок 8.

Дата проведення річних загальних зборів: «04» квітня 2014 р.
Час початку річних загальних зборів акціонерів: о 10:00 годині, в день 

проведення загальних зборів.
Місце проведення річних загальних зборів: м. Київ, вул. Жуковсько-

го, 8, конференц-зал.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загаль-

них зборах: з 09:00 до 09:30 години в день проведення загальних зборів.
Участь в загальних зборах акціонерів мають право приймати особи, які 

будуть внесені до зведеного облікового реєстру власників іменних цінних 
паперів Товариства, складеного станом на 31.03.2014 року, або їх уповно-
важені представники з належним оформленням повноважень відповідно 
до чинного законодавства.

Для участі на загальних зборах акціонери при собі повинні мати доку-
мент, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіре-
ність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства, та 
документ, що посвідчує особу представника.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності То-3. 

вариства за 2013 рік та його затвердження. Про основні напрямки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та його затвердження.4. 
Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та їх затвер-5. 

дження.
Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства 6. 

за 2013 рік; розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства.
Прийняття рішення про затвердження (укладення, зміну, розірван-7. 

ня) правочинів (договорів), укладення (зміна, розірвання) яких відносить-
ся до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Розгляд питання про зміну місцезнаходження Товариства.8. 
Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства. Затвер-9. 

дження Статуту Товариства у новій редакції.
Відкликання голови та членів Наглядової Ради Товариства.10. 
Обрання голови та членів Наглядової Ради Товариства.11. 
Відкликання (звільнення) Директора Товариства.12. 
Обрання (призначення) Директора Товариства.13. 
Відкликання діючого складу Ревізійної комісії Товариства.14. 
Обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.15. 

Для ознайомлення з матеріалами та проектами рішень стосовно питань, 
які виносяться на голосування, акціонери Товариства можуть звертатись із 
письмовою заявою на ім’я Товариства  за адресою: 03022, Україна, місто Київ, 
вул. Жуковського, будинок 8 або за тел.: (044) 454-15-51 або безпосередньо 
перед початком загальних зборів в день їх проведення. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, що стосуються питань по-
рядку денного – Бакаєв Олександр Леонідович (тел. (044) 454-15-51).
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2012 та 2013 р. 

Найменування показника 

Період 
Звітний 
2013 р.
тис. грн.

Попередній 
2012 р.
тис. грн. 

Усього активів 95 248,1 113 228,3
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 82 930,0  107 392,0
Запаси -   -
Сумарна дебіторська заборгованість 123,5 98,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,6   2,2
Нерозподілений прибуток (21 959,5)   2 527,4
Власний капітал 57 751,5 82 238,4
Статутний капітал 79 711,0   79 711,0
Довгострокові зобов'язання 15 284,8  6 138,8
Поточні зобов'язання 22 211,8   24 851,1
Чистий прибуток (збиток) (24 486,9)   4 307,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 79 711 014 79 711 014
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

ПрАТ «ТОРГОВИй ДІМ «АРТБУХТА»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановний акціонере ПРАТ «КРИМСПЕЦСЕРВІС»!
Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «КРИМСПЕЦ-

СЕРВІС» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних загаль-
них зборів акціонерів.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство 
«КРИМСПЕЦСЕРВІС».

Місцезнаходження товариства: 03022, Україна, місто Київ, вул. Жуков-
ського, будинок 8.

Дата проведення річних загальних зборів: «04» квітня 2014 р.
Час початку річних загальних зборів акціонерів: о 14:00 годині, в день 

проведення загальних зборів.
Місце проведення річних загальних зборів: м. Київ, вул. Жуковсько-

го, 8, конференц-зал.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загаль-

них зборах: з 13:00 до 13:30 години в день проведення загальних зборів.
Участь в загальних зборах акціонерів мають право приймати особи, які 

будуть внесені до зведеного облікового реєстру власників іменних цінних 
паперів Товариства, складеного станом на 31.03.2014 року, або їх уповно-
важені представники з належним оформленням повноважень відповідно 
до чинного законодавства.

Для участі на загальних зборах акціонери при собі повинні мати доку-
мент, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіре-
ність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства, та 
документ, що посвідчує особу представника.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності То-3. 

вариства за 2013 рік та його затвердження. Про основні напрямки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та його затвердження.4. 
Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та їх затвер-5. 

дження.
Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства 6. 

за 2013 рік; розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства.
Прийняття рішення про затвердження (укладення, зміну, розірван-7. 

ня) правочинів (договорів), укладення (зміна, розірвання) яких відносить-
ся до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Розгляд питання про зміну місцезнаходження Товариства.8. 
Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства. Затвер-9. 

дження Статуту Товариства у новій редакції.
Відкликання голови та членів Наглядової Ради Товариства.10. 
Обрання голови та членів Наглядової Ради Товариства.11. 
Відкликання (звільнення) Директора Товариства.12. 
Обрання (призначення) Директора Товариства.13. 
Відкликання діючого складу Ревізійної комісії Товариства.14. 
Обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.15. 

Для ознайомлення з матеріалами та проектами рішень стосовно пи-
тань, які виносяться на голосування, акціонери Товариства можуть звер-
татись із письмовою заявою на ім’я Товариства  за адресою: 03022, Укра-
їна, місто Київ, вул. Жуковського, будинок 8 або за тел.: (044) 454-15-51 
або безпосередньо перед початком загальних зборів в день їх проведен-
ня. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми, що стосуються питань порядку денного – Директор Герасименко На-
талія Леонідівна (тел. (044) 454-15-51).

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 та 2013 р. 

Найменування показника Період 
Звітний 
2013р.

тис. грн.

Попередній 
2012 р.
тис. грн. 

Усього активів 158 578,7 154 241,2
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 108 253,4  108 253,4
Запаси -   -
Сумарна дебіторська заборгованість 6 058,7 5 464,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 79,6   78,3
Нерозподілений прибуток 19 435,8   19 489,7
Власний капітал 99 146,8 99 200,7
Статутний капітал 79 711,0 79 711,0
Довгострокові зобов'язання 23 504,3 20 464,8
Поточні зобов'язання 35 927,6   34 575,7
Чистий прибуток (збиток) (53,9)   1 004,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 79 711 014 79 711 014
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

ПрАТ «КРИМСПЕЦСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИй КОНЬЯчНИй ЗАВОД» 

(місцезнаходження товариства: Україна, 65005, Одеська область,  
м. Одеса, вул. Мельницька, 13) повідомляє про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться «13» квітня 2014 року  
о 12-00 за адресою місцезнаходження товариства в залі «Зал для пере-
говорів», номер залу: б/н.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
Затвердження звіту Правління за 2013 рік та визначення основних 1. 

напрямів діяльності Товариства у 2014 році. 
Затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік. 2. 
Затвердження звіту Ревізора за 2013 рік.3. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 4. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2013 5. 

році.
Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту 6. 

в новій редакції та надання повноважень на підписання Статуту Товари-
ства в новій редакції.

Про затвердження нової редакції положення про Правління Товариства.7. 
Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товари-8. 

ства
Про обрання Голови та членів Правління Товариства.9. 

Затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з 10. 
Головою та членами Правління Товариства, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами 
Правління Товариства.

Про вчинення Товариством значних правочинів.11. 
Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.12. 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться:  
«13» квітня 2014 року за пред’явленням паспорту (для представників акці-
онерів – також довіреність). Початок реєстрації – 11-00, закінчення реє-
страції - 11-45.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах - 08.04.2013р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для  
прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектом (проекта-
ми) рішень з питань порядку денного в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) 
та в робочі години (з 07-30 до 16-00):

- від дати надіслання даного повідомлення до дати проведення черго-
вих загальних зборів за місцезнаходженням товариства за адресою: Укра-
їна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в кабінеті 
юридичного відділу, номер кабінету: б/н;

- в день проведення чергових загальних зборів – також за місцезнахо-
дженням товариства за адресою: Україна, 65005, Одеська область,  
м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в залі «Зал для переговорів», номер залу: 
б/н.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, - В.о. Голови Правління Надводська І.В.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного 
чергових загальних зборів, можуть бути внесені не пізніш ніж за 20 днів до 
проведення чергових загальних зборів, у письмовій формі до Наглядової 
ради за місцезнаходженням Товариства (Україна, 65005, Одеська об-
ласть, м. Одеса, вул. Мельницька, 13) із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «ОДЕСЬКИй КОНЬЯчНИй ЗАВОД» за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  744551 753573
Основні засоби  64989 73166
Довгострокові фінансові інвестиції  30383 13859
Запаси 265624 210580
Сумарна дебіторська заборгованість  254710 408744
Грошові кошти та їх еквіваленти 83 67
Нерозподілений прибуток 28233 26562
Власний капітал 169036 167365
Статутний капітал 90594 90594
Довгострокові зобов'язання 395172 364078
Поточні зобов'язання 180343 222130
Чистий прибуток (збиток) 1671 6489
Середньорічна кількість акцій (шт.) 362376000 362376000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

---- ---- 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

 ----  ----

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

339 342

Наглядова рада ПрАТ «ОДЕСЬКИй КОНЬЯчНИй ЗАВОД»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

IНфОРМАЦIЯ
про чергові загальні збори акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИчЕ КОМЕРЦIйНА фIРМА «АМПЛIТУДА»

Загальні збори відбудуться: «11» квітня 2014 року о 14-00  за адре-
сою: Україна 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 1

Початок реєстрації акціонерів 13-00, закінчення 13-50
тел. для довідок  /факс: (062) 297 45 02

ПОРЯДОК  ДЕННИй:
1. Про обрання голови, секретаря та лічильної комісії чергових загаль-

них зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи чер-
гових загальних зборів акціонерів Товариства,

2. Річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2013 році.
3. Висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяль-

ності Товариства у 2013 році, про достовірність і повноту фінансової звіт-
ності за 2013 рік, про порядок ведення бухгалтерського обліку та подання 
звітності. 

4. Звіти органів управління Товариства: Наглядової ради, Голови Прав-
ління і Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звітів Наглядової ради, Голови Правління та Ревізора Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства  за результатами діяль-
ності Товариства у 2013 році. Затвердження річної фінансової звітності 
за 2013 рік.

6. Затвердження порядку розподілу чистого прибутку Товариства за 
2013 рік та нерозподіленого прибутку минулих років. 

7. Довибори членів Правління Товариства.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчиняти-

ся Товариством протягом 2014 року.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів                              20551 21991
Основні засоби  (залишкова вартість)                             1012 851
Довгострокові фінансові інвестиції          - -
Запаси 3774 3691
Сумарна дебіторська заборгованість          10836 12369
Грошові кошти та їх еквіваленти             725 672
Нерозподілений прибуток                     8835 6632
Власний капітал                             8860 6657
Статутний капітал                           20 20
Довгострокові зобов'язання                  
Поточні зобов'язання                        11690 15244
Чистий прибуток (збиток)                    2204 1126
Середньорічна кількість акцій (шт.)         100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)                               

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп   
власних акцій протягом періоду              

- -

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)                                      49 49

Право на участь у загальних зборах мають акціонери, зазначені в  пе-
реліку  акціонерів станом на 24-00 «07» квітня 2014 року.

З документами відповідно до Порядку денного акціонери можуть озна-
йомитися  за вказаною адресою проведення зборів у Голови Правління 
Товариства у робочі дні з 9-00  по 18-00  годину.

Наглядова рада 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ТОРГОВИй АЛЬЯНС НОРД”

Додаток 28 
 до Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів 
Повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій 

з нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Торговий альянс НОРД"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

32289675

3. Місцезнаходження емітента 83112 м.Донецьк Жуковського,2
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0622) 69-49-25 (0622) 69-48-03

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

fingr3@nord.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://dt-nord.donetsk.Ua/pubdocs/tan

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

2. Текст повідомлення
Посадова особа Директор Дубiнiн Сергiй Iванович (паспорт: серiя 

ВВ номер 108064 виданий Ленiнським РВ УМВС України в м.Донецьку 
17.11.1997) звiльнена 28.02.2014 рiшенням зборiв акцiонерiв на пiдствi 
поданої заяви. Перебував на посадi 11 рокiв та 3 мiсяцi. Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 

Посадова особа Директор Жидков Юрiй Вiталiйович (паспорт: серiя 
ВС номер 271194 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькiй областi 31.03.2000) призначен 01.03.2014 року рiшенням 
зборiв акцiонерiв. Строк призначення безстроковий. Попереднi посади 
за останнi 5 рокiв: з 18.10.2004 року ПрАТ «Iнтертехнiка» - директор. 

Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор ___________________ Жидков Юрiй Вiталiйович  М.П.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНВІЖН – УКРАЇНА»

(надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ – 19494134, місцезнаходження – 
04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1, тел./факс (044) 239-99-99, електрон-
на поштова адреса – info_ua@nvision-group.com, адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції http://www.nvision-group.com/ur/about-company/emintent/04032014/.

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

 28 лютого 2014 року Наглядовою радою Товариства (протокол №12 
вiд 28.02.2014 р.) прийнято рiшення, у зв’язку iз закiнченням 01.03.2014 р. 
строку дiї повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора, 
продовжити строк повноважень виконуючого обов'язки Генерального ди-
ректора Товариства Козака Тараса Миколайовича до 01.04.2014 р. включ-
но. Перебуває на посадi Генерального директора ТОВ «СIТРОНIКС ТЕЛЕ-
КОМ СОЛЮШНС УКРАЇНА», Директора АТ «ЕНВIЖН – АКТИВИ», 
виконуючого обов’язки Президента ДП «ЕНВIЖН – ХОЛДИНГ», ранiше 
обiймав посаду керiвника проектiв ТОВ «Корсандо». Посадова особа зго-
ду на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. 
Посадова особа призначена на строк до 01.04.2014 р. включно.

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

В.о. Генерального директора 
АТ «ЕНВІЖН – УКРАЇНА»
Козак Тарас Миколайович ________________________

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОПОСТАчАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження якого  Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкін-

ська, 32/8
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 25 квітня 2014 року об 
11 годині 00 хвилин за  адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 12,  примі-
щення актового залу. 

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 10 години 00 хвилин до  
10 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акці-
онерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам ак-
ціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на  
24 годину 21 квітня  2014 року. 

Порядок денний 
(Перелік питань, що виносяться на голосування).

Обрання лічильної комісії  Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК 1. 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень 
лічильної комісії Товариства.

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 3. 

Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 4. 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 5. 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження 
висновків Ревізійної комісії Товариства.

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.6. 
Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 7. 

2013 році.
Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.8. 
Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.9. 
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства10. 
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Го-11. 

ловою Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Голо-
вою Ревізійної комісії.

Про схвалення та/або  вчинення  правочинів.12. 
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 

денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням  
ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»: м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8 ,  
кім. 404,  у робочі дні  (понеділок – п’ятниця) робочий час  (з 8.00 до 17.00, 
п’ятниця з 8-00 до 16.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення 
Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – начальник відділу корпоративного управління та цінних 
паперів, Присяжнюк Євгенія Іванівна.

Телефони для довідок: 0412 40-20-85
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІІ

ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за 2013 рік
Тис.грн.

Найменування показника Період
2013 2012

Усього активів  2521343  2465204
Основні засоби  2222559  2209790
Довгострокові фінансові інвестиції  145371  145140
Запаси  16164  15424
Сумарна дебіторська заборгованість  76106  72323
Грошові кошти та їх еквіваленти  56199  19025
Нерозподілений прибуток  567511  482592
Власний капітал  2036310 2076741 
Статутний капітал  30600  30600
Довгострокові зобов'язання  287378  205922
Поточні зобов'язання  197655  182541
Чистий прибуток (збиток)  53462  24905
Середньорічна кількість акцій (шт.)  122398540  122398540
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

 3783  3740

Правління 
ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВОБЛЕНЕРГО»

місцезнаходження якого: Україна, 08123, Київська область, Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд.2-б

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 14 квітня 2014 року  
об 16 годині 00 хвилин за  адресою:  Україна, 08123, Київська область, 
м. Вишневе, вул. Київська, буд.2-б, актова зала, каб.№12.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися  у день проведення Загаль-
них зборів акціонерів з 15 години 00 хвилин до 15 години 45 хвилин за 
адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам ак-
ціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину  
08  квітня 2014 року. 

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

Обрання лічильної комісії  Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВ-1. 
ОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної 
комісії Товариства.

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 3. 

Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 4. 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 5. 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження 
висновків Ревізійної комісії Товариства.

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.6. 
Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 7. 

2013 році.
Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2013 рік.8. 
Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.9. 

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.10. 
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Го-11. 

ловою Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Голо-
вою Ревізійної комісії.

Про схвалення та/або  вчинення  правочинів.12. 
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 

денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «КИЇВ-
ОБЛЕНЕРГО»  – 04136, м.Київ, вул. Стеценка, 1-А, кімната 215 або 08132 
Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Київська, 2-Б, 
Приймальня на 2 поверсі, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 8.00 години 
до 16.00 години (перерва з 12.00  до 13.00), а в день проведення Загаль-
них зборів акціонерів – у місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, - КриловаМарія Євгенівна. Телефон для довідок: 
044 492-83-05
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІІ

ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» за 2013 рік
Тис.грн.

Найменування показника Період
2013 2012

Усього активів 3 297 746 917 625
Основні засоби 2 715 930 536 999
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси 19 462 19 287
Сумарна дебіторська заборгованість 182 922 169 695
Грошові кошти та їх еквіваленти 96 593 15 464
Нерозподілений прибуток 2 390 202 521 118
Власний капітал 2 452 707 586 173
Статутний капітал 52 044 52 044
Довгострокові зобов’язання - 72 825
Поточні зобов’язання 468 301 201 735
Чистий прибуток (збиток) 1 171 182 260
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1040875600 1040875600
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Середня кількість 
працівників (осіб)

3 424 3 207

Правління 
ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

місцезнаходження якого: Україна, 33013, м.Рівне, вул. Князя 
Володимира, буд. 71.

Повідомляє акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 24 квітня 2014 року  
об 11 годині 00 хвилин за  адресою:  Україна, 33013, м.Рівне, вул. Кня-
зя Володимира, буд. 71, 5-й поверх, актова зала, каб.№507.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися  у день проведення За-
гальних зборів акціонерів з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хви-
лин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представни-
кам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до за-
конодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на  
24 годину 17 квітня 2014 року. 
Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосуван-

ня):
Обрання лічильної комісії  Загальних зборів акціонерів  1. 

ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повнова-
жень лічильної комісії Товариства.

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товари-2. 
ства.

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-3. 
ності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління Товариства.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рі-4. 
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рі-5. 
шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. За-
твердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.6. 
Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи 7. 

в 2013 році.
Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2013 рік.8. 
Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.9. 

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.10. 
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 11. 

та Головою Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з чле-
нами та Головою Ревізійної комісії.

Про схвалення та/або  вчинення  правочинів.12. 
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань по-

рядку денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням 
ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»  – м.Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71, 
кімната 211, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 8.00 години до  
16.00 години (перерва з 12.00  до 13.00), а в день проведення Загаль-
них зборів акціонерів – у місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами, – Корицька Інна Анатоліївна. Телефон для дові-
док: 0362 69-42-05

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІІ ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» за 2013 рік Тис.грн.

Найменування показника Період
2013 2012

Усього активів 1 668 222 1 686 121
Основні засоби 1 537 762 1 590 367
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7 317 6 497
Сумарна дебіторська заборгованість 32 166 43 272
Грошові кошти та їх еквіваленти 36 134 17 622
Нерозподілений прибуток 1 307 993 1 301 587
Власний капітал 1 334 598 1 328 192
Статутний капітал 21 284 21 284
Довгострокові зобов'язання 0 40 853
Поточні зобов'язання 123 332 96 411
Чистий прибуток (збиток) 4 843 14 888
Середньорічна кількість акцій (шт.) 85 134 168 85 134 168
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 894 1 856

Правління ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГО-
ПОСТАчАЛЬНА КОМПАНІЯ «чЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

місцезнаходження якого: 58000, Україна, м. чернівці, вул. Прут-
ська, 23-А

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (далі - Загальні збори), що відбу-
дуться 16 квітня 2014 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. чер-
нівці, вул. Прутська, 23-А, зал засідань

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 09 години 00 хвилин до 09 годи-
ни 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам ак-
ціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України.

 Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ак-
ціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на  
24 годину 10 квітня 2014 року. 

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)
Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК 1. 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень 
лічильної комісії Товариства.

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 3. 

Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 4. 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 5. 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження 
висновків Ревізійної комісії Товариства.

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.6. 
Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 7. 

2013 році.
Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.8. 
Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.9. 

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства10. 
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Го-11. 

ловою Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Голо-
вою Ревізійної комісії.

Про схвалення та/або вчинення правочинів.12. 
Звіт Правління про виконання рішення загальних зборів акціонерів 13. 

ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» від 17.04.2013 р. по 10 питанню поряд-
ку денного за 2013 рік.

Про виконання зобов’язань, встановлених розпорядженням Кабі-14. 
нету Міністрів України від 02.11.2011 р. №1226-р. у 2014 році.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ЕК 
«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» – м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, канцелярія, у 
робочі дні (понеділок – п’ятниця) робочий час ( з 8.00 до 17.00 , п’ятниця з 
8-00 до 16.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних 
зборів акціонерів – у місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – фінансовий директор Бабак Т.В.

Телефони для довідок: 0372 58-49-20
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІІ

ПАТ «ЕК«чЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» за 2013 рік
Тис.грн.

Найменування показника Період
2013 2012 

Усього активів  363 913  342 004
Основні засоби  305 497  292 537
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  7 831  8 412
Сумарна дебіторська заборгованість  27 895  34 226
Грошові кошти та їх еквіваленти  17 022  2 455
Нерозподілений прибуток  101 026  94 714
Власний капітал  159 950  152 828
Статутний капітал  14 195  14 195
Довгострокові зобов'язання  123 811  127 227
Поточні зобов'язання  80 152  61 949
Чистий прибуток (збиток)  18 596  12 530
Середньорічна кількість акцій (шт.)  56 780 680  56 780 680
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 0 0 

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

 1 769  1 722

Правління 
ПАТ «ЕК «чЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»

місцезнаходження якого: Україна, 01004, місто Київ, бульвар Тара-
са Шевченка/вулиця Пушкінська, 5-7/29

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ», що відбудуться 14 квітня 2014 
року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шев-
ченка/вулиця Пушкінська, 5-7/29, поверх 8-й, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 9 години 00 хвилин до 9 го-
дини 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам ак-
ціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ», буде складено станом на  
24 годину 08 квітня 2014 року. 

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)
Обрання лічильної комісії  Загальних зборів акціонерів ПАТ «ГО-1. 

ТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» (далі- Товариство), припинення повноважень 
лічильної комісії Товариства.

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Звіт Генерального директора про результати фінансово-3. 

господарської діяльності Товариства за 2013  рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 4. 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 5. 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження 
висновків Ревізійної комісії Товариства.

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.6. 
Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 7. 

2013 році.
Про схвалення та/або  вчинення  правочинів.8. 

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням  
ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»: 01004, місто Київ, бульвар Тараса Шевчен-
ка/вулиця Пушкінська, 5-7/29, 2 поверх, кабінет 245, у робочі дні (понеділок - 
п’ятниця) з 9.00 години до 16.00 години (перерва з 13.00 до 14.00 години), а в 
день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення  акціонерів з 
документами – Головний бухгалтер – Бедій Л.В. Телефон для довідок: 
/044/ 244-12-10
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІІ

ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» за 2013 рік тис. грн.

Найменування показника Період
2013 2012

Усього активів  676989  799624
Основні засоби  544463  605431
Довгострокові фінансові інвестиції  72271  0
Запаси  13047  7961
Сумарна дебіторська заборгованість  11766  8742
Грошові кошти та їх еквіваленти  1956  1949
Нерозподілений прибуток  (661497)  (539344)
Власний капітал  194643  252085
Статутний капітал  366700  366700
Довгострокові зобов'язання  447095  527904
Поточні зобов'язання  14851  17815
Чистий прибуток (збиток)  (122034)  (81735)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  1466800000  1466800000
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)  634  637

Генеральний директор  ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ТУРИСТИчНО – ГОТЕЛЬНИй КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР»;

місцезнаходження якого: Україна, місто Львів, 79000, вул. Матейка,6
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціоне-

рів ПАТ ТГК «Дністер», що відбудуться 23 квітня  2014 року о 11 годині 
00 хвилин за  адресою: м. Львів, вул.Матейка, 6, 1 поверх ,в примі-
щенні конференц - залу.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з  10 години 00 хвилин до 10 го-
дини 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам ак-
ціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПАТ ТГК «Дністер», буде складено станом на 24 годину 16 квітня 
2014 року. 

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)
Обрання лічильної комісії  Загальних зборів акціонерів ПАТ ТГК 1. 

«Дністер» (далі- Товариство), припинення повноважень лічильної комісії 
Товариства.

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Звіт Генерального директора про результати фінансово-3. 

господарської діяльності Товариства за 2013  рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 4. 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 5. 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження 
висновків Ревізійної комісії Товариства.

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.6. 
Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 7. 

2013 році.
Про схвалення та/або  вчинення  правочинів.8. 

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Това-
риства: м.Львів, вул. Матейка, 6, фінансово-економічний відділ (9 поверх), 
у робочі дні (середа - п’ятниця) з 10.00 години до 15.00 години (перерва з 
13.00  до 14.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у 
місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами  - головний бухгалтер Дєдик Тетяна Олександрівна.

Телефон для довідок: (0322) 297-43-08
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІІ

ПАТ ТГК «ДНІСТЕР»  за 2013 рік Тис.грн.

Найменування показника Період
2013 2012

Усього активів  256 803  264 951
Основні засоби  128 720  132 637
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси      823     791
Сумарна дебіторська заборгованість      770      664
Грошові кошти та їх еквіваленти      503      428
Нерозподілений прибуток   (91 848)   (81 240)
Власний капітал    93 594   104 268
Статутний капітал   100 000   100 000
Довгострокові зобов'язання     22 833   140 022
Поточні зобов'язання   140 376     20 661
Чистий прибуток (збиток)    (10 608)    (10 027)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  62 893 085  62 893 085
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

       _         -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

          _          _ 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)      213      219

Генеральний директор  
ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

місцезнаходження якого: Україна, Автономна Республіка Крим, 
98635, м. Ялта, вул. Леніна, 35/2

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акці-
онерів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ОРЕАНДА», що відбудуться 09 квітня  
2014 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Ялта, вул. Леніна, 35/2, 
на першому поверху у Конференц-залі «Вітмер».

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 09 години 30 хвилин до 
09 години 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів 
акціонерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам 
акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законо-
давства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ОРЕАНДА», буде складено станом на  
24 годину 03 квітня 2014 року. 
Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ГО-
ТЕЛЬ «ОРЕАНДА» (далі- Товариство), припинення повноважень лі-
чильної комісії Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2013рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків 
Ревізора Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 

2013 році.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та 

Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Го-
ловою Наглядової ради.

11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

13 Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та 
Головою Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
та Головою Ревізійної комісії.

14. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну 
комісію Товариства. 

15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань по-

рядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходжен-
ням ПАТ «ГОТЕЛЬ «ОРЕАНДА»: Автономна Республіка Крим, 98635, 
м. Ялта, вул. Леніна,35/2, адміністративний поверх, кабінет № 30 у 
робочі дні (середа - п’ятниця) з 10.00 години до 13.00 години, а в день 
проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами — корпоративний секретарь Межуєва Юлія Юріїв-
на. Телефон для довідок:(0654)274-291

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІІ ПАТ «ГОТЕЛЬ «ОРЕАНДА» за 2013 рік тис. грн.

Найменування показника
Період

2013 2012
Усього активів  580 345  608 769
Основні засоби  309 381  304 030
Довгострокові фінансові інвестиції  - 186 210 
Запаси  3 276  3 380
Сумарна дебіторська заборгованість  2 181  2 672
Грошові кошти та їх еквіваленти  229  425
Нерозподілений прибуток (254116)  (242278)
Власний капітал 130 117  141 955
Статутний капітал 200 000 200 000 
Довгострокові зобов'язання 344 953 355 711 
Поточні зобов'язання  105 275 107 867 
Чистий прибуток (збиток) (11 838) (4 116) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 000 200 000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 401 403 

Генеральний директор 
ПАТ «Готель «Ореанда»             Мельник І.П. 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ОРЕАНДА»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГЕНТСТВО ПО РЕфІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ 

КРЕДИТІВ» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

І. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство 

«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»
1.2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне то-

вариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 38040228
1.4. Місцезнаходження емітента – 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, літе-

ра «В»
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 201-31-11,  

(044) 201-31-14
1.6. Електронна поштова адреса емітента – office@re-finance.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.re-finance.com.ua 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або 

інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього 
Положення - Зміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення 
іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.

ІІ. Текст повідомлення
 Дата дії: 28.02.2014 року внесено зміни до реєстру іпотечного покриття 

звичайних іпотечних облігацій серії «В», згідно рішення прийнятого На-
чальником Управління обліку, бюджетування та звітності ПАТ «АРЖК» (Рі-
шення від 28.02.2014 р.) щодо включення інших активів до складу іпотечно-

го покриття звичайних іпотечних облігацій серії «В». 
Випуск іпотечних облігацій, щодо якого прийнято рішення (дата реє-

страції та номер свідоцтва про реєстрацію, вид іпотечних облігацій) : зви-
чайні іпотечні облігації серії «В», свідоцтво про реєстрацію випуску  
№ 1/4/2013/Т, дата реєстрації 15.01. 2013 року.

Частка (у відсотках) іпотечних активів (інших активів) у складі іпотечного 
покриття, щодо яких відбулися зміни: 28.02.2014 р. до реєстру іпотечного 
покриття звичайних іпотечних облігацій серії «В» внесено зміни: включено 
інших активів – 14,02%.

Причина прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпо-
течного покриття: у відповідності до Глави ІІ Розділу ІІ та у зв’язку із невід-
повідністю іпотечних активів вимогам, викладеним в Главі І Розділу ІІ «По-
ложення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок 
ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям 
звичайних іпотечних облігацій», затвердженого Рішенням НКЦПФР  
№ 1902 від 27.12.2012 р., та для запобігання перевищення встановленого 
коефіцієнту іпотечного покриття 0,9 в іпотечному покритті звичайних іпо-
течних облігацій серії «В».

Іпотечні активи (інші активи) (їх найменування та вартість) у складі іпо-
течного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні 
активи (інші активи) (їх найменування та вартість), щодо яких прийнято рі-
шення про включення до складу іпотечного покриття: 

включено 28.02.2014 р., вартість інших активів – 16 800 000,00 грн.
ІІІ. Підпис

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

Голова Правління _________________ Волков Сергій Сергійович
                                         М. П. (підпис)                  03.03.2014 р. 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

що знаходиться за адресою: вул. Щепкіна, 53, м. Дніпропетровськ,
Україна, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 10 квітня 2014 року у конференц-залі на 3-му по-
версі корпусу №36 за місцезнаходженням товариства (вхід через вер-
хню прохідну №7 з провулку Давидова).

Початок зборів - о 13 год. 30 хв., початок реєстрації учасників зборів -
о 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації - о 13 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах - станом на 04 квітня 2014 р.

Для участі у зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставнику акціонера - паспорт і належним чином оформлену та посвідче-
ну довіреність.

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

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Звіт правління про роботу в період між загальними зборами акціоне-

рів, результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 ро-
ці та її перспективи на 2014 рік.

3. Звіт наглядової ради про роботу в період між загальними зборами
акціонерів.

4. Звіт ревізійної комісії про роботу в період між загальними зборами
акціонерів та її висновки за підсумками перевірки фінансово-господарсь-
кої діяльності товариства за результатами 2013 фінансового року.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік. 
6. Розподіл прибутків та збитків товариства.
7. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2014

рік та наступні роки.
8. Внесення змін до внутрішніх нормативних документів товариства.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметами таких право-
чинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності товариства.

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного зборів, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися:

- з 11 березня по 09 квітня 2014 р. - у департаменті корпоративних від-
носин товариства (ДКВ), що міститься на вул. Челябінській у м. Дніпропет-
ровську (другий поверх приміщення відділу кадрів, центральна прохідна,
кімнати № 9, 11) у робочі дні п'ятиденного робочого тижня з 9-00 до 12-00
та з 13-00 до 16-00; 

- в день зборів (10 квітня 2014 р.) - на місці проведення зборів. 
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення

акціонерів з документами - член наглядової ради, начальник ДКВ Чехла-
та В.П.

Необхідні консультації та інформацію можна також отримати за теле-
фоном (0562) 36-58-96 (ДКВ).

Акціонери мають право надати пропозиції щодо змін порядку денного
зборів не пізніше ніж за 20 днів (за датою отримання пропозиції товарис-
твом) до дня зборів - письмово, згідно до вимог чинного законодавства.

У випадку внесення змін до порядку денного зборів відповідне пові-
домлення не пізніше ніж за 10 днів до дня зборів буде опубліковане в бю-
летені "Відомості НКЦПФР" та розміщене в мережі Інтернет в загально-
доступній базі даних НКЦПФР (www.stockmarket.gov.ua), а також на сайті
товариства (www.aodaz.com.ua).

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ" 
(далі по тексту - Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-

ровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б, блок 1, у відповідності до ч. 1 ст.
35 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє, що "07" квіт-
ня 2014 року о 16:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ле-
ніна, буд. 30, кімната 304,  відбудуться чергові загальні збори акціонерів
Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 15:00 год. до 15:45 год. за
місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах акціонерів Товариства - 01.04.2014 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно 
з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів
акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності на 2014 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.
6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результа-

тами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013
фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013
рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013
рік. 

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товарис-
тва.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що ук-

ладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи,
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми Наглядової ради Товариства.

12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.
13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що ук-

ладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

15 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття
такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості та-
ких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІММЕТ" за 2013 рік

(тис. грн.)

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезна-
ходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б блок 1, а в день прове-
дення загальних зборів - також у місці їх проведення, за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304. Відповідальна осо-
ба Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами -
Пашковська О.М.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 499972 480282
Основні засоби 105126 104891
Довгострокові фінансові інвестиції 182305 106917
Запаси 94078 91242
Сумарна дебіторська заборгованість 67275 80124
Грошові кошти та їх еквіваленти 43450 14004
Нерозподілений прибуток -47826 -81139
Власний капітал 76350 43037
Статутний капітал 8200 8200
Довгострокові зобов’язання 350168 369141
Поточні зобов’язання 73454 68104
Чистий прибуток (збиток) 33313 21962
Середньорічна кількість акцій (шт.) 32798560 32798560
Кількість власних акцій, викуплених протягом
року (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом року 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2641 2709

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 99317 108528
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 2565 -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 74060 71087
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 -
Нерозподілений прибуток 2 3
Власний капітал 98568 98567
Статутний капітал 98564 98564
Довгострокові зобов'язання 8674 -
Поточні зобов'язання 749 1287
Чистий прибуток (збиток) 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 98564000 98564000
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

До відома акціонерів 
ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ"

(ідентифікаційний код 02138926, місцезнаходження: місто Дніпро-
петровськ, вул. Героїв Сталінграду, 122-А) повідомляємо, що 22 квітня
2014 року о 12-00 годині відбудуться  річні загальні збори акціонерів за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 122-А, ад-
мінбудівля, 2-й поверх, зал засідань. 

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

1. Затвердження порядку голосування та регламенту роботи загаль-
них зборів.

2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
3. Обрання секретаря загальних зборів.
4. Звіт наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідка-

ми його розгляду.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської

діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками й-
ого розгляду.

6. Звіт та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Това-
риства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду виснов-
ків ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за підсумками роботи у 2013 році.
9. Обрання наглядової ради Товариства.
10. Обрання ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наг-

лядової ради та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання упов-
новаженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-право-
вих договорів з членами наглядової ради та членами ревізійної комісії.

Складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах здійснюється станом на 24 годину 15 квітня 2014 р. (станом
на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів) у порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України. 

Реєстрація учасників зборів проводиться у день та за місцем прове-
дення зборів з 10-00 до 11-30. Для реєстрації акціонерам Товариства
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), пред-
ставникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт). 

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайоми-
тись  з документами, пов'язаними з порядком денним зборів (з 10-00 до
12-00 год. понеділок - п'ятниця) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ге-
роїв Сталінграду, 122-А, адмінбудівля, 2-й поверх, приймальня, після
надання письмового запиту до виконавчого органу. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного - директор Товариства Худик М.П. 

Довідки за телефоном: (056) 763-10-78.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ "Дніпропетровськметалопром (тис.грн.)

Виконавчий орган ПАТ "Дніпропетровськметалопром"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМБІКОРМ" 

ідентифікаційний код 00686747, місцезнаходження (юридична адре-
са) якого 52410, Дніпропетровська обл.., Солонянський р-н, с.Сурсько-
Михайлівка, вул. Леніна, буд. 1, далі Товариство, повідомляє, про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня
2014 року о 14.00 год. за адресою: Дніпропетровська обл., Соло-
нянський р-н, с. Сурсько-Михайлівка, вул. Леніна, буд. 1, адмінбу-
дівля, кімн. 214.

Реєстрація учасників загальних зборів буде здійснюватись з 13-00
години до 13-45, в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації
акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує
особу (паспорт), представникам акціонерів - належним чином оформле-
ну довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних
зборах буде складено станом на 24 годину 17 квітня 2014 року. 

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адре-
сою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Сурсько-Михайлівка,
вул. Леніна, буд. 1, адмінбудівля, кімн. 214, після надання письмового
запиту до Виконавчого органу Товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного - директор Товариства Мартиновський В.П.

Довідки за телефоном: (056) 370-44-21, (05669) 6-41-24.

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

1. Затвердження порядку голосування та регламенту роботи загаль-
них зборів.

2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
3. Обрання секретаря загальних зборів.
4. Звіт наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідка-

ми його розгляду.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської

діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками й-
ого розгляду.

6. Звіт та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Това-
риства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду виснов-
ків ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за підсумками роботи у 2013 році.
9. Обрання наглядової ради Товариства.
10. Обрання ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наг-

лядової ради та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання упов-
новаженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-право-
вих договорів з членами наглядової ради та членами ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ
"Комбікорм" (тис.грн.)

Виконавчий орган ПрАТ "Комбікорм" 

Найменування показників Період
Звітний Попередній

Усього активів                                                  14925 14959
Основні засоби                                                969 1092
Довгострокові фінансові інвестиції                   - -
Запаси, товари                                                3 3
Сумарна дебіторська заборгованість               321 323
Грошові кошти та їх еквіваленти                      17 32
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 6483 5618

Власний капітал                                              10030 9165
Статутний капітал                                            3547 3547
Довгострокові зобов’язання                             1543 1550
Поточні зобов’язання                                       3352 4244
Чистий прибуток (збиток)                                 865 -282
Середньорічна кількість акцій (шт.)                  70 940 100 70 940 100
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 16 16

Найменування показників
Період

Звітний Попередній
Усього активів                                                 45968 39578
Основні засоби                                               24412 5659
Довгострокові фінансові інвестиції                  - -
Запаси, товари                                               13607 18862
Сумарна дебіторська заборгованість              1610 1113
Грошові кошти та їх еквіваленти                     408 205
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) -3226 -1995

Власний капітал                                             3505 4736
Статутний капітал                                           3297 3297
Довгострокові зобов’язання                            - -
Поточні зобов’язання                                      42463 34842
Чистий прибуток (збиток)                                -1231 -881
Середньорічна кількість акцій (шт.)                 329700 329700
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 53 63
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

що знаходиться за адресою: вул. Щепкіна, 53, м. Дніпропетровськ,
Україна, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 10 квітня 2014 року у конференц-залі на 3-му по-
версі корпусу №36 за місцезнаходженням товариства (вхід через вер-
хню прохідну №7 з провулку Давидова).

Початок зборів - о 13 год. 30 хв., початок реєстрації учасників зборів -
о 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації - о 13 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах - станом на 04 квітня 2014 р.

Для участі у зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставнику акціонера - паспорт і належним чином оформлену та посвідче-
ну довіреність.

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

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Звіт правління про роботу в період між загальними зборами акціоне-

рів, результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 ро-
ці та її перспективи на 2014 рік.

3. Звіт наглядової ради про роботу в період між загальними зборами
акціонерів.

4. Звіт ревізійної комісії про роботу в період між загальними зборами
акціонерів та її висновки за підсумками перевірки фінансово-господарсь-
кої діяльності товариства за результатами 2013 фінансового року.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік. 
6. Розподіл прибутків та збитків товариства.
7. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2014

рік та наступні роки.
8. Внесення змін до внутрішніх нормативних документів товариства.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметами таких право-
чинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності товариства.

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного зборів, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися:

- з 11 березня по 09 квітня 2014 р. - у департаменті корпоративних від-
носин товариства (ДКВ), що міститься на вул. Челябінській у м. Дніпропет-
ровську (другий поверх приміщення відділу кадрів, центральна прохідна,
кімнати № 9, 11) у робочі дні п'ятиденного робочого тижня з 9-00 до 12-00
та з 13-00 до 16-00; 

- в день зборів (10 квітня 2014 р.) - на місці проведення зборів. 
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення

акціонерів з документами - член наглядової ради, начальник ДКВ Чехла-
та В.П.

Необхідні консультації та інформацію можна також отримати за теле-
фоном (0562) 36-58-96 (ДКВ).

Акціонери мають право надати пропозиції щодо змін порядку денного
зборів не пізніше ніж за 20 днів (за датою отримання пропозиції товарис-
твом) до дня зборів - письмово, згідно до вимог чинного законодавства.

У випадку внесення змін до порядку денного зборів відповідне пові-
домлення не пізніше ніж за 10 днів до дня зборів буде опубліковане в бю-
летені "Відомості НКЦПФР" та розміщене в мережі Інтернет в загально-
доступній базі даних НКЦПФР (www.stockmarket.gov.ua), а також на сайті
товариства (www.aodaz.com.ua).

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ" 
(далі по тексту - Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-

ровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б, блок 1, у відповідності до ч. 1 ст.
35 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє, що "07" квіт-
ня 2014 року о 16:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ле-
ніна, буд. 30, кімната 304,  відбудуться чергові загальні збори акціонерів
Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 15:00 год. до 15:45 год. за
місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах акціонерів Товариства - 01.04.2014 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно 
з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів
акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності на 2014 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.
6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результа-

тами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013
фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013
рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013
рік. 

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товарис-
тва.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що ук-

ладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи,
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми Наглядової ради Товариства.

12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.
13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що ук-

ладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

15 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття
такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості та-
ких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІММЕТ" за 2013 рік

(тис. грн.)

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезна-
ходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б блок 1, а в день прове-
дення загальних зборів - також у місці їх проведення, за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304. Відповідальна осо-
ба Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами -
Пашковська О.М.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 499972 480282
Основні засоби 105126 104891
Довгострокові фінансові інвестиції 182305 106917
Запаси 94078 91242
Сумарна дебіторська заборгованість 67275 80124
Грошові кошти та їх еквіваленти 43450 14004
Нерозподілений прибуток -47826 -81139
Власний капітал 76350 43037
Статутний капітал 8200 8200
Довгострокові зобов’язання 350168 369141
Поточні зобов’язання 73454 68104
Чистий прибуток (збиток) 33313 21962
Середньорічна кількість акцій (шт.) 32798560 32798560
Кількість власних акцій, викуплених протягом
року (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом року 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2641 2709

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 99317 108528
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 2565 -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 74060 71087
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 -
Нерозподілений прибуток 2 3
Власний капітал 98568 98567
Статутний капітал 98564 98564
Довгострокові зобов'язання 8674 -
Поточні зобов'язання 749 1287
Чистий прибуток (збиток) 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 98564000 98564000
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

До відома акціонерів 
ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ"

(ідентифікаційний код 02138926, місцезнаходження: місто Дніпро-
петровськ, вул. Героїв Сталінграду, 122-А) повідомляємо, що 22 квітня
2014 року о 12-00 годині відбудуться  річні загальні збори акціонерів за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 122-А, ад-
мінбудівля, 2-й поверх, зал засідань. 

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

1. Затвердження порядку голосування та регламенту роботи загаль-
них зборів.

2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
3. Обрання секретаря загальних зборів.
4. Звіт наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідка-

ми його розгляду.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської

діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками й-
ого розгляду.

6. Звіт та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Това-
риства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду виснов-
ків ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за підсумками роботи у 2013 році.
9. Обрання наглядової ради Товариства.
10. Обрання ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наг-

лядової ради та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання упов-
новаженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-право-
вих договорів з членами наглядової ради та членами ревізійної комісії.

Складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах здійснюється станом на 24 годину 15 квітня 2014 р. (станом
на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів) у порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України. 

Реєстрація учасників зборів проводиться у день та за місцем прове-
дення зборів з 10-00 до 11-30. Для реєстрації акціонерам Товариства
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), пред-
ставникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт). 

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайоми-
тись  з документами, пов'язаними з порядком денним зборів (з 10-00 до
12-00 год. понеділок - п'ятниця) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ге-
роїв Сталінграду, 122-А, адмінбудівля, 2-й поверх, приймальня, після
надання письмового запиту до виконавчого органу. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного - директор Товариства Худик М.П. 

Довідки за телефоном: (056) 763-10-78.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ "Дніпропетровськметалопром (тис.грн.)

Виконавчий орган ПАТ "Дніпропетровськметалопром"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМБІКОРМ" 

ідентифікаційний код 00686747, місцезнаходження (юридична адре-
са) якого 52410, Дніпропетровська обл.., Солонянський р-н, с.Сурсько-
Михайлівка, вул. Леніна, буд. 1, далі Товариство, повідомляє, про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня
2014 року о 14.00 год. за адресою: Дніпропетровська обл., Соло-
нянський р-н, с. Сурсько-Михайлівка, вул. Леніна, буд. 1, адмінбу-
дівля, кімн. 214.

Реєстрація учасників загальних зборів буде здійснюватись з 13-00
години до 13-45, в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації
акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує
особу (паспорт), представникам акціонерів - належним чином оформле-
ну довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних
зборах буде складено станом на 24 годину 17 квітня 2014 року. 

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адре-
сою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Сурсько-Михайлівка,
вул. Леніна, буд. 1, адмінбудівля, кімн. 214, після надання письмового
запиту до Виконавчого органу Товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного - директор Товариства Мартиновський В.П.

Довідки за телефоном: (056) 370-44-21, (05669) 6-41-24.

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

1. Затвердження порядку голосування та регламенту роботи загаль-
них зборів.

2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
3. Обрання секретаря загальних зборів.
4. Звіт наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідка-

ми його розгляду.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської

діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками й-
ого розгляду.

6. Звіт та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Това-
риства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду виснов-
ків ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за підсумками роботи у 2013 році.
9. Обрання наглядової ради Товариства.
10. Обрання ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наг-

лядової ради та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання упов-
новаженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-право-
вих договорів з членами наглядової ради та членами ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ
"Комбікорм" (тис.грн.)

Виконавчий орган ПрАТ "Комбікорм" 

Найменування показників Період
Звітний Попередній

Усього активів                                                  14925 14959
Основні засоби                                                969 1092
Довгострокові фінансові інвестиції                   - -
Запаси, товари                                                3 3
Сумарна дебіторська заборгованість               321 323
Грошові кошти та їх еквіваленти                      17 32
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 6483 5618

Власний капітал                                              10030 9165
Статутний капітал                                            3547 3547
Довгострокові зобов’язання                             1543 1550
Поточні зобов’язання                                       3352 4244
Чистий прибуток (збиток)                                 865 -282
Середньорічна кількість акцій (шт.)                  70 940 100 70 940 100
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 16 16

Найменування показників
Період

Звітний Попередній
Усього активів                                                 45968 39578
Основні засоби                                               24412 5659
Довгострокові фінансові інвестиції                  - -
Запаси, товари                                               13607 18862
Сумарна дебіторська заборгованість              1610 1113
Грошові кошти та їх еквіваленти                     408 205
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) -3226 -1995

Власний капітал                                             3505 4736
Статутний капітал                                           3297 3297
Довгострокові зобов’язання                            - -
Поточні зобов’язання                                      42463 34842
Чистий прибуток (збиток)                                -1231 -881
Середньорічна кількість акцій (шт.)                 329700 329700
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 53 63
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №44, 5 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС"!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ

БАГЛІЙКОКС", що знаходиться за адресою: 51909, м. Дніпродзержинськ,
вул. ім. В.В. Щербицького, 1 (надалі - "Товариство") повідомляє про скли-
кання річних Загальних зборів акціонерів  Товариства (надалі - "Загальні
Збори"). 

Дата проведення Загальних Зборів "07" квітня 2014 року. 
Загальні Збори проходитимуть у приміщенні клубу (актова зала) за ад-

ресою: 51909, м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1 А.
Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на

участь у Загальних Зборах - 24 година "01" квітня  2014 року. 
Реєстрація акціонерів та їх повноважних  представників проводити-

меться з 15 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. за вищевказаною адресою прове-
дення Загальних зборів.

Початок проведення  Загальних Зборів о 17 год. 00 хв.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Това-
риства.

2. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товарис-
тва.

3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2013 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про порядок покриття збитків за результатам діяльності Товариства

у 2013 році. 
8.  Про основні напрямки діяльності Товариства  на 2014 рік. 
9.  Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ "ЄВ-

РАЗ БАГЛІЙКОКС".
11. Про прийняття рішення про продовження повноважень членів Наг-

лядової ради Товариства.
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Реві-

зійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
14. Про затвердження  умов   цивільно-правових   договорів, що укла-

датимуться з  членами Ревізійної комісії; обрання особи,  яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових  договорів  з  членами  Ревізійної
комісії.

15. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про
Наглядову раду ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС".

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних
Зборів до дати проведення річних Загальних Зборів, Товариство надає ак-
ціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів у приміщенні
ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС" за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В.
Щербицького, 1, будинок головної контори, офіс № 222 щоденно (крім су-
боти та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до
13:00 год.), а в день проведення річних Загальних Зборів - також у місці їх
проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів
із зазначеними документами,  є  уповноважена особа Товариства Погорє-
лова Таїсія Василівна (тел.: (0569) 56-52-72).

З питань порядку денного та організаційних питань проведення річних
Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.

Для участі у річних Загальних Зборах акціонерам потрібно мати доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів - паспорт
та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС" (тис. грн.)

* Наведено попередні фінансові показники, які  можуть бути скоригова-
ні при розгляді питань порядку денного Загальними зборами акціонерів з
урахуванням аудиторського висновку ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС".

Наглядова рада ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІРЖОВА
ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"

(далі по тексту - Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до п. 5 ст. 47 Закону України
"Про акціонерні товариства" повідомляє, що 04 квітня 2014 року
о 12:00 год. за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.
30, к. 304, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за міс-
цем проведення зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів Товариства - 31.03.2014 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних збо-

рів акціонерів Товариства.
2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затверджен-

ня Статуту Товариства в новій редакції.   
В період до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер
має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Това-
риства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Това-
риства за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Глазунова
О.Є.

Директор Товариства - Глазунова О.Є.

Найменування показника
період

звітний 
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 978 452 914 284
Основні засоби 427 146 463 190
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 213 467 150 330
Сумарна дебіторська заборгованість 157 602 138 361
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 811 495
Нерозподілений прибуток 186 251 252 221
Власний капітал 358 069 424 139
Статутний капітал 171 918 171 918
Довгострокові зобов'язання 88 273 70 820
Поточні зобов'язання 532 110 419 325
Чистий прибуток (збиток) -53 370 -172 783
Середньорічна кількість акцій (шт.) 687 325 879 687 671 084
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) 500 000 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 100 000 -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 1 483 1 573

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації про емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНВІЖН – АКТИВИ»

(надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ – 19115651, місцезнаходження – 
04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1, тел./факс (044) 239-99-99, електро-
нна поштова адреса – info_ua@nvision-group.com, адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
http://www.nvision-group.com/ur/about-company/emintent-activs/04032014/.

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

 28 лютого 2014 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол 

№50 вiд 28.02.2014 р.) прийнято рiшення, у зв’язку iз закiнченням 01.03.2014 р. 
строку дiї повноважень Директора, продовжити строк повноважень Директора 
Товариства Козака Тараса Миколайовича до 01.04.2014 р. включно. Перебуває 
на посадi Генерального директора ТОВ «СIТРОНIКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС 
УКРАЇНА», виконуючого обов’язки Генерального директора АТ «ЕНВIЖН – 
УКРАЇНА», виконуючого обов’язки Президента ДП «ЕНВIЖН – ХОЛДИНГ», 
ранiше обiймав посаду керiвника проектiв ТОВ «Корсандо». Посадова особа 
згоду на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Посадо-
ва особа призначена на строк до 01.04.2014 р. включно. 

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

Директор АТ «ЕНВІЖН – АКТИВИ»
Козак Тарас Миколайович ________________________

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"!
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "ЄВРАЗ СУХА

БАЛКА", що знаходиться за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конститу-
ційна, 5 (надалі - "Товариство") повідомляє про скликання річних загальних
зборів акціонерів  Товариства (надалі - "Загальні Збори").

Дата проведення Загальних Зборів "08" квітня 2014 року. 
Загальні Збори проходитимуть у приміщенні адміністративно-побутово-

го комбінату шахти "ЮВІЛЕЙНА" (актова зала) за адресою: 50029, м. Кри-
вий Ріг, вул. Конституційна, 11. 

Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на
участь у Загальних Зборах - 24 година "2" квітня 2014 року. 

Реєстрація акціонерів та їх повноважних  представників проводити-
меться з з 09 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою про-
ведення Загальних зборів.

Початок проведення  Загальних Зборів о 11 год. 00 хв.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Това-
риства.

2. Про обрання Лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товарис-
тва.

3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2013 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків)  за результатам

діяльності Товариства у 2013 році. 
8. Про основні напрямки діяльності Товариства  на 2014 рік. 
9. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ "ЄВ-

РАЗ СУХА БАЛКА".
11. Про подовження повноважень членів Наглядової ради Товариства
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень  членів Реві-

зійної комісії Товариства.
13. Про обрання   членів Ревізійної комісії Товариства. 
14.  Про затвердження  умов   цивільно-правових   договорів, що укла-

датимуться з  членами Ревізійної комісії; обрання особи,  яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових  договорів  з  членами  Ревізійної
комісії.

15. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про
Наглядову раду ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА".

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних

Зборів до дати проведення річних Загальних Зборів, Товариство надає ак-
ціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного річних загальних зборів у приміщенні ПАТ
"ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Кропивниць-
кого, 5, (офіс №107) щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00
год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних
загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за
порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами,  є  уповно-
важена особа Товариства Усатий Дмитро Володимирович (тел.: (056) 404-
80-79, (056) 404-25-72).

З питань порядку денного та організаційних питань проведення річних
загальних зборів звертатись до зазначеної посадової особи.

Для участі у річних загальних зборах акціонерам потрібно мати доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів - паспорт
та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" (тис. грн.)

* Наведено попередні фінансові показники, які  можуть бути скоригова-
ні при розгляді питань порядку денного Загальними зборами акціонерів з
урахуванням аудиторського висновку ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

Наглядова Рада ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО";

2. Код за ЄДРПОУ: 14352406;
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 17;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 389-592, (0562) 389-592;
5. Електронна поштова адреса: Aleksandra.Korsun@creditdnepr.com;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://creditdnepr.com.ua/;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та ре-

гулювання дiяльностi банкiв вiд 14 лютого 2014року № 67 погоджено МА-
ЛИНСЬКУ Олену Олександрiвну на посаду Голови Правлiння ПУБЛIЧНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".  МАЛИНСЬ-
КА Олена Олександрiвна (паспорт серiї МЕ №975882 вiд 04.03.2010р. ви-
даний Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) заступила на посаду Го-

лови Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" у вiдповiдностi до ст.42 За-
кону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" згiдно письмової згоди На-
цiонального банку України вiд 24.02.2014 р. № 41-112/7275 отриманої Бан-
ком 28.02.2014р. та Наказу №140-вк вiд 03.03.2014р. Зі строком повнова-
жень на один рік згідно статуту. Посади, якi обiймала протягом останнiх
п'яти рокiв: 11.09.2006-27.07.2009 Заступник Голови Правлiння - Фiнансо-
вий директор ЗАТ "Альфа-Банк"; 01.03.2010-27.12.2013 Голова Правлiння
Акцiонерного банку "Енергобанк". 

Частка, якою володiє в статутному капiталi (фондi) емiтента складає
0,00%. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв,
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння МАЛИНСЬКА Олена Олександрiвна

04.03.2014 р.

Найменування показника
період

звітний 
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 4 015 933 3 414 612
Основні засоби 1 043 005 1 118 118
Довгострокові фінансові інвестиції 22 22
Запаси 92 249 114 992
Сумарна дебіторська заборгованість 2 468 199 1 843 790
Грошові кошти та їх еквіваленти 43 880 8 710
Нерозподілений прибуток 2 881 778 2 462 826
Власний капітал 2 934 114 2 515 162
Статутний капітал 41 869 41 869
Довгострокові зобов'язання 283 125 228 621
Поточні зобов'язання 798 694 670 829
Чистий прибуток (збиток) 439 193 208 129
Середньорічна кількість акцій (шт.) 837 387 551 837 387 551
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) 4224 4037
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС"!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ

БАГЛІЙКОКС", що знаходиться за адресою: 51909, м. Дніпродзержинськ,
вул. ім. В.В. Щербицького, 1 (надалі - "Товариство") повідомляє про скли-
кання річних Загальних зборів акціонерів  Товариства (надалі - "Загальні
Збори"). 

Дата проведення Загальних Зборів "07" квітня 2014 року. 
Загальні Збори проходитимуть у приміщенні клубу (актова зала) за ад-

ресою: 51909, м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1 А.
Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на

участь у Загальних Зборах - 24 година "01" квітня  2014 року. 
Реєстрація акціонерів та їх повноважних  представників проводити-

меться з 15 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. за вищевказаною адресою прове-
дення Загальних зборів.

Початок проведення  Загальних Зборів о 17 год. 00 хв.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Това-
риства.

2. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товарис-
тва.

3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2013 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про порядок покриття збитків за результатам діяльності Товариства

у 2013 році. 
8.  Про основні напрямки діяльності Товариства  на 2014 рік. 
9.  Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ "ЄВ-

РАЗ БАГЛІЙКОКС".
11. Про прийняття рішення про продовження повноважень членів Наг-

лядової ради Товариства.
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Реві-

зійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
14. Про затвердження  умов   цивільно-правових   договорів, що укла-

датимуться з  членами Ревізійної комісії; обрання особи,  яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових  договорів  з  членами  Ревізійної
комісії.

15. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про
Наглядову раду ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС".

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних
Зборів до дати проведення річних Загальних Зборів, Товариство надає ак-
ціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів у приміщенні
ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС" за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В.
Щербицького, 1, будинок головної контори, офіс № 222 щоденно (крім су-
боти та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до
13:00 год.), а в день проведення річних Загальних Зборів - також у місці їх
проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів
із зазначеними документами,  є  уповноважена особа Товариства Погорє-
лова Таїсія Василівна (тел.: (0569) 56-52-72).

З питань порядку денного та організаційних питань проведення річних
Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.

Для участі у річних Загальних Зборах акціонерам потрібно мати доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів - паспорт
та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС" (тис. грн.)

* Наведено попередні фінансові показники, які  можуть бути скоригова-
ні при розгляді питань порядку денного Загальними зборами акціонерів з
урахуванням аудиторського висновку ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС".

Наглядова рада ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІРЖОВА
ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"

(далі по тексту - Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до п. 5 ст. 47 Закону України
"Про акціонерні товариства" повідомляє, що 04 квітня 2014 року
о 12:00 год. за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.
30, к. 304, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за міс-
цем проведення зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів Товариства - 31.03.2014 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних збо-

рів акціонерів Товариства.
2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затверджен-

ня Статуту Товариства в новій редакції.   
В період до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер
має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Това-
риства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Това-
риства за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Глазунова
О.Є.

Директор Товариства - Глазунова О.Є.

Найменування показника
період

звітний 
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 978 452 914 284
Основні засоби 427 146 463 190
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 213 467 150 330
Сумарна дебіторська заборгованість 157 602 138 361
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 811 495
Нерозподілений прибуток 186 251 252 221
Власний капітал 358 069 424 139
Статутний капітал 171 918 171 918
Довгострокові зобов'язання 88 273 70 820
Поточні зобов'язання 532 110 419 325
Чистий прибуток (збиток) -53 370 -172 783
Середньорічна кількість акцій (шт.) 687 325 879 687 671 084
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) 500 000 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 100 000 -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 1 483 1 573

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"!
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "ЄВРАЗ СУХА

БАЛКА", що знаходиться за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конститу-
ційна, 5 (надалі - "Товариство") повідомляє про скликання річних загальних
зборів акціонерів  Товариства (надалі - "Загальні Збори").

Дата проведення Загальних Зборів "08" квітня 2014 року. 
Загальні Збори проходитимуть у приміщенні адміністративно-побутово-

го комбінату шахти "ЮВІЛЕЙНА" (актова зала) за адресою: 50029, м. Кри-
вий Ріг, вул. Конституційна, 11. 

Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на
участь у Загальних Зборах - 24 година "2" квітня 2014 року. 

Реєстрація акціонерів та їх повноважних  представників проводити-
меться з з 09 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою про-
ведення Загальних зборів.

Початок проведення  Загальних Зборів о 11 год. 00 хв.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Това-
риства.

2. Про обрання Лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товарис-
тва.

3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2013 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків)  за результатам

діяльності Товариства у 2013 році. 
8. Про основні напрямки діяльності Товариства  на 2014 рік. 
9. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ "ЄВ-

РАЗ СУХА БАЛКА".
11. Про подовження повноважень членів Наглядової ради Товариства
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень  членів Реві-

зійної комісії Товариства.
13. Про обрання   членів Ревізійної комісії Товариства. 
14.  Про затвердження  умов   цивільно-правових   договорів, що укла-

датимуться з  членами Ревізійної комісії; обрання особи,  яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових  договорів  з  членами  Ревізійної
комісії.

15. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про
Наглядову раду ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА".

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних

Зборів до дати проведення річних Загальних Зборів, Товариство надає ак-
ціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного річних загальних зборів у приміщенні ПАТ
"ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Кропивниць-
кого, 5, (офіс №107) щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00
год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних
загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за
порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами,  є  уповно-
важена особа Товариства Усатий Дмитро Володимирович (тел.: (056) 404-
80-79, (056) 404-25-72).

З питань порядку денного та організаційних питань проведення річних
загальних зборів звертатись до зазначеної посадової особи.

Для участі у річних загальних зборах акціонерам потрібно мати доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів - паспорт
та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" (тис. грн.)

* Наведено попередні фінансові показники, які  можуть бути скоригова-
ні при розгляді питань порядку денного Загальними зборами акціонерів з
урахуванням аудиторського висновку ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

Наглядова Рада ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО";

2. Код за ЄДРПОУ: 14352406;
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 17;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 389-592, (0562) 389-592;
5. Електронна поштова адреса: Aleksandra.Korsun@creditdnepr.com;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://creditdnepr.com.ua/;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та ре-

гулювання дiяльностi банкiв вiд 14 лютого 2014року № 67 погоджено МА-
ЛИНСЬКУ Олену Олександрiвну на посаду Голови Правлiння ПУБЛIЧНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".  МАЛИНСЬ-
КА Олена Олександрiвна (паспорт серiї МЕ №975882 вiд 04.03.2010р. ви-
даний Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) заступила на посаду Го-

лови Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" у вiдповiдностi до ст.42 За-
кону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" згiдно письмової згоди На-
цiонального банку України вiд 24.02.2014 р. № 41-112/7275 отриманої Бан-
ком 28.02.2014р. та Наказу №140-вк вiд 03.03.2014р. Зі строком повнова-
жень на один рік згідно статуту. Посади, якi обiймала протягом останнiх
п'яти рокiв: 11.09.2006-27.07.2009 Заступник Голови Правлiння - Фiнансо-
вий директор ЗАТ "Альфа-Банк"; 01.03.2010-27.12.2013 Голова Правлiння
Акцiонерного банку "Енергобанк". 

Частка, якою володiє в статутному капiталi (фондi) емiтента складає
0,00%. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв,
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння МАЛИНСЬКА Олена Олександрiвна

04.03.2014 р.

Найменування показника
період

звітний 
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 4 015 933 3 414 612
Основні засоби 1 043 005 1 118 118
Довгострокові фінансові інвестиції 22 22
Запаси 92 249 114 992
Сумарна дебіторська заборгованість 2 468 199 1 843 790
Грошові кошти та їх еквіваленти 43 880 8 710
Нерозподілений прибуток 2 881 778 2 462 826
Власний капітал 2 934 114 2 515 162
Статутний капітал 41 869 41 869
Довгострокові зобов'язання 283 125 228 621
Поточні зобов'язання 798 694 670 829
Чистий прибуток (збиток) 439 193 208 129
Середньорічна кількість акцій (шт.) 837 387 551 837 387 551
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) 4224 4037

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО № 16363»
(код за ЄДРПОУ 01332106, місцезнаходження: 61001, ГСП 2, м. Харків, 

вул. Роганська,160), міжміський код, телефон та факс: (057) 751-89-27, 
(057) 751-89-22, електронна поштова адреса: office@atp16363.org.ua, 
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: www. atp16363.nr-avers.com.

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

Дата зміни 28.02.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що 

здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або ак-
ціонером 28.02.2014 р. Частка в статутному капіталі акціонера «Фізич-
на особа» змінилася з 16.172% до 16.177%. Розмір пакета акцій акціо-
нера до зміни 423 682 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 
423  811 шт. Дата зміни 28.02.2014 р. Дата повідомлення емітента осо-
бою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі 
або акціонером 28.02.2014 р. Частка в статутному капіталі акціонера 
«Фізична особа» змінилася з 33.856% до 43.745%. Розмір пакета акцій 
акціонера до зміни 886966 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 
1  146 022 шт.

Голова правління  Стреляна С.М.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №44, 5 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ЄВРАЗ - ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙ-
НИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" !

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "Євраз - Дніпро-
петровський металургійний завод ім. Петровського", що знаходиться за ад-
ресою: 49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3 (надалі - "Товарис-
тво") повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів  Това-
риства (надалі - "Загальні Збори"). Дата проведення Загальних Зборів "07"
квітня 2014 року.  Загальні Збори проходитимуть у приміщенні клубу (ак-
това зала) за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Коксохімічна,
1. Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на
участь у Загальних Зборах - 24 година "01" квітня 2014 року.  Реєстрація
акціонерів та їх повноважних  представників проводитиметься з 07 год. 00
хв. до 08 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних збо-
рів. Початок проведення  Загальних Зборів о 09 год. 00 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Това-

риства.
2. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товарис-

тва.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2013 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства

у 2013 році. 
8. Про основні напрямки діяльності Товариства  на 2014 рік. 
9. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ "ЄВ-

РАЗ - ДМЗ ім. Петровського".
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Реві-

зійної комісії Товариства.
12. Про прийняття рішення про продовження повноважень членів Наг-

лядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
14. Про затвердження  умов   цивільно-правових   договорів, що укла-

датимуться з  членами Ревізійної комісії; обрання особи,  яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових  договорів  з  членами  Ревізійної
комісії.

15. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про
Наглядову раду Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних

Зборів до дати проведення річних Загальних Зборів, Товариство надає ак-
ціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного річних Загальних Зборів у приміщенні
ПАТ "Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського" за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 31, будинок головної конто-
ри, офіс № 13 щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год.
(обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних за-
гальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за по-
рядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами,  є  уповнова-
жена особа Товариства Збіняков Віктор Георгійович (тел.: 056 794-81-84;
056 794-86-71). З питань порядку денного та організаційних питань прове-
дення річних загальних зборів звертатись до зазначеної посадової особи.
Для участі у річних загальних зборах акціонерам потрібно мати документ,
що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів - паспорт та до-
віреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ "Євраз - ДМЗ ім. Петровського" (тис. грн.) *

* Наведено попередні фінансові показники, які  можуть бути скоригова-
ні при розгляді питань порядку денного Загальними зборами акціонерів з
урахуванням аудиторського висновку ПАТ "Євраз - ДМЗ ім. Петровського"

Наглядова рада ПАТ "Євраз - ДМЗ ім. Петровського"

Найменування показника
період

звітний
2013 р

попередній
2012 р 

Усього активів 3 459 066 4 169 850
Основні засоби 1 838 063 1 707 783
Довгострокові фінансові інвестиції 971 971
Запаси 445 525 679 339
Сумарна дебіторська заборгованість 849 868 1 433 500
Грошові кошти та їх еквіваленти 75 991 63 618
Нерозподілений прибуток -2 141 782 -1 702 177
Власний капітал -1 567 099 -1 127 254
Статутний капітал 574 994 574 994
Довгострокові зобов'язання 327 971 2 196 496
Поточні зобов'язання 4 698 194 3 100 608
Чистий прибуток (збиток) -398 099 -1 137 477
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2299001885 2299782055 
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) 1 195 739 272 173

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 311 71

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 5913 6141

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ 

МЕХАНІЗАЦІЇ № 11»
(код за ЄДРПОУ 01413974, 

місцезнаходження: 61030, м. Харків, вулиця Біологічна, 25)
повідомляє про проведення чергових загальних 

зборів акціонерів, які відбудуться
10 квітня 2014 р. о 14:00 год за адресою: 

м. Харків, вул. Біологічна, 25, 4 поверх, червоний куточок.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем

проведення зборів з 13:15 до 13:45 год. 
ПОРЯДОК ДЕННИй:

1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне за-
безпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.

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

Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту.

6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік, розподіл прибутку 
за 2013 рік. 

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

Найменування показника Період 
2012 рік 2013 рік

Усього активів 10686 9769

Основні засоби 9917 9036
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 67 43
Сумарна дебіторська заборгованість 663 657
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 24
Нерозподілений прибуток -3819 -4856
Власний капітал 10234 9197
Статутний капітал 121 121
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 452 572
Чистий прибуток (збиток) -1203 -1037
Середньорічна кількість акцій (шт.) 467080 467080
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 06 квітня 2014 року, за три робочі дні до дня 
проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: м. Харків, вул.  вул. Біо-
логічна, 25 бухгалтерія з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами Кудряшов В.П. Документи надаються акціонеру товариства або 
його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, 
отриманого товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати озна-
йомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів 
документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх прове-
дення без попереднього письмового запиту.

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

Тел. для довідок: (057) 733-21-90.
Наглядова рада ПрАТ «Харківське управління механізації №11»

Повідомлення про виникнення особливої інформаціїемітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК";

2. Код за ЄДРПОУ: 14360570;
3. Місцезнаходження: 49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Пе-

ремоги, 50;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 716-54-72, (056) 716-54-72;
5. Електронна поштова адреса: tatjana.vodjanik@privatbank.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://privatbank.ua/about/manage-
ment/corp/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИ-

ВАТБАНК" повідомляє про зміну власників акцій, яким належить 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій емітента, що підтверджується зведеним об-
ліковим реєстром власників іменних цінних паперів, одержаним емітен-
том від депозитарія 28.02.2014 року:

- Фізична особа збільшила пакет акцій, що їй належить, з 34,1929% до
35,5138%. Розмір пакета акцій акціонера з урахуванням збільшення ста-
новить 22 958 099 шт. акцій загальною номінальною вартістю  5 807 251
142,05 грн. (35,5138% статутного капіталу).

- Фізична особа збільшила пакет акцій, що їй належить, з 33,8554% до
36,1727%. Розмір пакета акцій акціонера з урахуванням збільшення ста-
новить 23 383 995 шт. акцій загальною номінальною вартістю  5 914 981
535,25 грн. (36,1727% статутного капіталу).

- Юридична особа ТРIАНТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIANTAL INVES-
TMENTS LTD), OMIROU, 3 AGIOS NIKOLAOS, P.C. 3095 (ОМIРУ, 3 АГIОС
НIКОЛАОС, П.С. 3095), Limassol, 3095, ідентифікаційний код 193150,
зменшила пакет акцій, що їй належить, з 24,9900% до 19,4492%. Розмір
пакета акцій акціонера з урахуванням зменшення становить 12 573 013
шт. акцій загальною номінальною вартістю  3 180 343 638,35 грн.
(19,4492% статутного капіталу).

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

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

2. Найменування посади О.В. Дубілет Голова Правлiння 03.03.2014 р.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПЕРЕРОБНИК"
код ЄДРПОУ 30847189, 53003, Дніпропетровська область, Криворізь-

кий район, с.Коломійцеве, (тел./факс (056) 493-01-28, електронна пошто-
ва адреса: dima@krhleb.dp.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет:

www.pererobnik.dp.ua)
Постановою Наглядової ради ПрАТ "Переробник" від 28.02.2014р. №

2014/02/28, наказом  голови правління від 28.02.2014 року № 98-к за п.1
ст.36 КЗпП України (за угодою сторін) було звільнено заступника голови
правління Геналюка Вячеслава Івановича (паспорт серії АК № 285346,
виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровс-
ькій області 10.09.1998 р.), який володіє часткою у статутному капіталі То-
вариства у розмірі 0,00%. Перебував на посаді заступника голови прав-
ління з 03.10.2012 року по 28.02.2014  року.  Звільнена посадова особа
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Постановою Наглядової ради ПрАТ "Переробник" від 28.02.2014 р. №
2014/02/28 було обрано на посаду члена правління Логінова Олександра
Вячеславовича (паспорт серії АМ № 551614, виданий Жовтневим РВ Кри-
ворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 23 березня
2001р.), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі
0,00%. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади (професії): учень
слюсаря по ремонту перевантажувальних машин, слюсар механо-збираль-
них робіт 2 р., 3 р. Криворізького заводу по ремонту дизельних автомобілів,
слюсар-ремонтник РММ 4р., круп'яник з обладнання на крупозаводі,  слю-
сар-ремонтник РММ 5 р., слюсар 5 р. млинзаводу, заступник головного
круп'яника млинового виробництва, інженер 2 кат. на млинзаводі, головний
інженер, інженер-механік 1 кат., начальник технічного відділу  Криворізько-
го комбінату хлібопродуктів № 2, інженер-механік 1 кат. млинзаводу № 1,
старший майстер РММ ВАТ "Криворізький комбінат хлібопродуктів № 2", го-
ловний механік ДП "Переробник", заступник головного механіка - начальник
РММ, головний механік, начальник технічного відділу, головний інженер
ЗАТ "Переробник", головний інженер ПрАТ "Переробник". На посаду члена
правління обраний безстроково. Обрана посадова особа непогашених су-
димостей за корисливi та посадовi злочини не має.

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

Голова правління ПрАТ "Переробник" Первушин Федір Анатолійович.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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№44, 5 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ЄВРАЗ - ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙ-
НИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО" !

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "Євраз - Дніпро-
петровський металургійний завод ім. Петровського", що знаходиться за ад-
ресою: 49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3 (надалі - "Товарис-
тво") повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів  Това-
риства (надалі - "Загальні Збори"). Дата проведення Загальних Зборів "07"
квітня 2014 року.  Загальні Збори проходитимуть у приміщенні клубу (ак-
това зала) за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Коксохімічна,
1. Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на
участь у Загальних Зборах - 24 година "01" квітня 2014 року.  Реєстрація
акціонерів та їх повноважних  представників проводитиметься з 07 год. 00
хв. до 08 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних збо-
рів. Початок проведення  Загальних Зборів о 09 год. 00 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Това-

риства.
2. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товарис-

тва.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2013 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства

у 2013 році. 
8. Про основні напрямки діяльності Товариства  на 2014 рік. 
9. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ "ЄВ-

РАЗ - ДМЗ ім. Петровського".
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Реві-

зійної комісії Товариства.
12. Про прийняття рішення про продовження повноважень членів Наг-

лядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
14. Про затвердження  умов   цивільно-правових   договорів, що укла-

датимуться з  членами Ревізійної комісії; обрання особи,  яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових  договорів  з  членами  Ревізійної
комісії.

15. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про
Наглядову раду Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних

Зборів до дати проведення річних Загальних Зборів, Товариство надає ак-
ціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного річних Загальних Зборів у приміщенні
ПАТ "Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського" за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 31, будинок головної конто-
ри, офіс № 13 щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год.
(обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних за-
гальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за по-
рядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами,  є  уповнова-
жена особа Товариства Збіняков Віктор Георгійович (тел.: 056 794-81-84;
056 794-86-71). З питань порядку денного та організаційних питань прове-
дення річних загальних зборів звертатись до зазначеної посадової особи.
Для участі у річних загальних зборах акціонерам потрібно мати документ,
що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів - паспорт та до-
віреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ "Євраз - ДМЗ ім. Петровського" (тис. грн.) *

* Наведено попередні фінансові показники, які  можуть бути скоригова-
ні при розгляді питань порядку денного Загальними зборами акціонерів з
урахуванням аудиторського висновку ПАТ "Євраз - ДМЗ ім. Петровського"

Наглядова рада ПАТ "Євраз - ДМЗ ім. Петровського"

Найменування показника
період

звітний
2013 р

попередній
2012 р 

Усього активів 3 459 066 4 169 850
Основні засоби 1 838 063 1 707 783
Довгострокові фінансові інвестиції 971 971
Запаси 445 525 679 339
Сумарна дебіторська заборгованість 849 868 1 433 500
Грошові кошти та їх еквіваленти 75 991 63 618
Нерозподілений прибуток -2 141 782 -1 702 177
Власний капітал -1 567 099 -1 127 254
Статутний капітал 574 994 574 994
Довгострокові зобов'язання 327 971 2 196 496
Поточні зобов'язання 4 698 194 3 100 608
Чистий прибуток (збиток) -398 099 -1 137 477
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2299001885 2299782055 
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) 1 195 739 272 173

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 311 71

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 5913 6141

Повідомлення про виникнення особливої інформаціїемітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК";

2. Код за ЄДРПОУ: 14360570;
3. Місцезнаходження: 49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Пе-

ремоги, 50;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 716-54-72, (056) 716-54-72;
5. Електронна поштова адреса: tatjana.vodjanik@privatbank.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://privatbank.ua/about/manage-
ment/corp/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИ-

ВАТБАНК" повідомляє про зміну власників акцій, яким належить 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій емітента, що підтверджується зведеним об-
ліковим реєстром власників іменних цінних паперів, одержаним емітен-
том від депозитарія 28.02.2014 року:

- Фізична особа збільшила пакет акцій, що їй належить, з 34,1929% до
35,5138%. Розмір пакета акцій акціонера з урахуванням збільшення ста-
новить 22 958 099 шт. акцій загальною номінальною вартістю  5 807 251
142,05 грн. (35,5138% статутного капіталу).

- Фізична особа збільшила пакет акцій, що їй належить, з 33,8554% до
36,1727%. Розмір пакета акцій акціонера з урахуванням збільшення ста-
новить 23 383 995 шт. акцій загальною номінальною вартістю  5 914 981
535,25 грн. (36,1727% статутного капіталу).

- Юридична особа ТРIАНТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIANTAL INVES-
TMENTS LTD), OMIROU, 3 AGIOS NIKOLAOS, P.C. 3095 (ОМIРУ, 3 АГIОС
НIКОЛАОС, П.С. 3095), Limassol, 3095, ідентифікаційний код 193150,
зменшила пакет акцій, що їй належить, з 24,9900% до 19,4492%. Розмір
пакета акцій акціонера з урахуванням зменшення становить 12 573 013
шт. акцій загальною номінальною вартістю  3 180 343 638,35 грн.
(19,4492% статутного капіталу).

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

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

2. Найменування посади О.В. Дубілет Голова Правлiння 03.03.2014 р.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПЕРЕРОБНИК"
код ЄДРПОУ 30847189, 53003, Дніпропетровська область, Криворізь-

кий район, с.Коломійцеве, (тел./факс (056) 493-01-28, електронна пошто-
ва адреса: dima@krhleb.dp.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет:

www.pererobnik.dp.ua)
Постановою Наглядової ради ПрАТ "Переробник" від 28.02.2014р. №

2014/02/28, наказом  голови правління від 28.02.2014 року № 98-к за п.1
ст.36 КЗпП України (за угодою сторін) було звільнено заступника голови
правління Геналюка Вячеслава Івановича (паспорт серії АК № 285346,
виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровс-
ькій області 10.09.1998 р.), який володіє часткою у статутному капіталі То-
вариства у розмірі 0,00%. Перебував на посаді заступника голови прав-
ління з 03.10.2012 року по 28.02.2014  року.  Звільнена посадова особа
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Постановою Наглядової ради ПрАТ "Переробник" від 28.02.2014 р. №
2014/02/28 було обрано на посаду члена правління Логінова Олександра
Вячеславовича (паспорт серії АМ № 551614, виданий Жовтневим РВ Кри-
ворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 23 березня
2001р.), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі
0,00%. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади (професії): учень
слюсаря по ремонту перевантажувальних машин, слюсар механо-збираль-
них робіт 2 р., 3 р. Криворізького заводу по ремонту дизельних автомобілів,
слюсар-ремонтник РММ 4р., круп'яник з обладнання на крупозаводі,  слю-
сар-ремонтник РММ 5 р., слюсар 5 р. млинзаводу, заступник головного
круп'яника млинового виробництва, інженер 2 кат. на млинзаводі, головний
інженер, інженер-механік 1 кат., начальник технічного відділу  Криворізько-
го комбінату хлібопродуктів № 2, інженер-механік 1 кат. млинзаводу № 1,
старший майстер РММ ВАТ "Криворізький комбінат хлібопродуктів № 2", го-
ловний механік ДП "Переробник", заступник головного механіка - начальник
РММ, головний механік, начальник технічного відділу, головний інженер
ЗАТ "Переробник", головний інженер ПрАТ "Переробник". На посаду члена
правління обраний безстроково. Обрана посадова особа непогашених су-
димостей за корисливi та посадовi злочини не має.

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

Голова правління ПрАТ "Переробник" Первушин Федір Анатолійович.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ»

(код ЄДРПОУ: 31071312, місцезнаходження: 71100, Запорізька область, 
м. Бердянськ, пр. Пролетарський, буд. 2А), далі — Товариство, повідомляє 
про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться «14» квітня 
2014 року о 14.00 за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. 
Пролетарський, буд. 2А, каб. №4. 

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії. Затвердження регламен-

ту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності то-

вариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи у 2013 році.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства по результатам фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 рік. 
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 р.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари-

ства, обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов до-
говорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення Загальних 
зборів акціонерів, та надання повноважень на укладання значних право-
чинів.

Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведен-
ня 14 квітня 2014р. реєстраційною комісією у каб. №4 з 13-00 год. до 13-50 
год., згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах, складеному станом на 24 годину 08.04.2014р. Для реєстрації та участі 
у зборах власникам акції необхідно пред’явити паспорт, представникам ак-
ціонерів — доручення на право участі у зборах, засвідчене згідно вимог 

діючого законодавства, та паспорт. Акціонери товариства чи їх представни-
ки можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного та нада-
ти письмові пропозиції в робочі дні з 09.00 год. до 15.00 год. (перерва з 
12.00 до 13.00) за адресою: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, пр. 
Пролетарський, буд. 2А, каб. №9. Особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — член Наглядової ради Захарченко 
Ольга Миколаївна. Додаткова інформація за телефоном (06153) 5-02-00, 
60-808

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

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 76562 56100
Основні засоби 30329 29360
Довгострокові фінансові інвестиції 5 5
Запаси 22561 7506
Сумарна дебіторська заборгованість 18550 16838
Грошові кошти та їх еквіваленти 210 76
Нерозподілений прибуток 25226 23459
Власний капітал 28344 26577
Статутний капітал 3118 3118
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов’язання 48218 29523
Чистий прибуток (збиток) 1767 1593
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12471184 12471184
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) 428 293

Наглядова рада ПАТ «Бердянські жниварки»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №44, 5 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА"
Публічне акціонерне товариство "ХайдельбергЦемент Україна" (код за

ЄДРПОУ 00292923, місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська об-
ласть, 50055, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 1) повідомляє, що  Загальні
збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦе-
мент Україна",  відбудуться "15"  квітня  2014 року о 14.00 годині за ад-
ресою: Україна, Дніпропетровська область, 50055, м. Кривий Ріг, вул.
Акціонерна, буд. 1, конференційний зал.

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для участі у
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Хай-
дельбергЦемент Україна" відбудеться "15" квітня  2014 року з 13.00 до
13.45 за місцем проведення  Загальних зборів акціонерів.

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для участі у
Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься на підставі
зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів емітента
Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна", що
складений депозитарієм Товариства станом на "09" квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного ак-

ціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна".
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Публічного акціонер-

ного товариства "ХайдельбергЦемент Україна".
3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2013

рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження звіту Правління Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження балансу Товариства станом на 31 грудня 2013 року.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товарис-

тва за 2013 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради та упов-

новаження осіб на підписання договорів від імені Товариства із членами
Наглядової ради. 

13. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
14. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов договорів із Головою та  членами Ревізійної ко-

місії та уповноваження осіб на підписання договорів від імені Товариства із
Головою та членами Ревізійної комісії. 

16. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Публічного акці-
онерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" та затвердження нової
редакції Положення про Наглядову Раду. 

17. Затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного това-
риства "ХайдельбергЦемент Україна" у зв'язку з необхідністю приведення
Статуту Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Укра-

їна" у відповідність до вимог законодавства України з урахуванням змін,
що відбулися. 

18. Визначення уповноваженої особи Публічного акціонерного товарис-
тва "ХайдельбергЦемент Україна", якій надаються повноваження щодо ре-
єстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Хай-
дельбергЦемент Україна".

19. Зміна місцезнаходження Публічного акціонерного товариства "Хай-
дельбергЦемент Україна".

Для реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства ак-
ціонер Товариства повинен мати паспорт, а представник акціонера Това-
риства - паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України до-
віреність на право представляти акціонера на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна".

З матеріалами до Загальних зборів акціонерів Товариства акціонери (та
їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за адресою:
Україна, Дніпропетровська область, 50055, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна,
буд. 1, у робочі дні, робочий час в кімнаті "Юридичний відділ" (а в день про-
ведення Зборів без подання письмового запиту - також у місці їх проведен-
ня).   У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються наймену-
вання акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акці-
онера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифі-
кації згідно даних зведеного облікового реєстру). За інформацією зверта-
тися до Начальника юридичної служби Ковальової Олени Валеріївни, те-
лефон +38 (056) 404 45 38.

Основні показники фінансово-господарської діяльності:

Наглядова рада Товариства

Найменування показника
Період

звітній 
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 1852309 1883946
Основні засоби 1248521 1291905
Довгострокові фінансові інвестиції 25191
Запаси 320779 381940
Сумарна дебіторська заборгованість 36837 19221
Грошові кошти та їх еквіваленти 18866 1857
Нерозподілений прибуток 734945 791081
Власний капітал 1131799 887935
Статутний капітал 396854 96854
Довгострокові зобов'язання 94858 29337
Поточні зобов'язання 596315 871505
Чистий прибуток (збиток) -66708 -154951
Середньорічна кількість акцій (шт.) 37301870756 9685432400
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) 1258 1331

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОЛЯ-СХІД» 

(місцезнаходження: 91055, м. Луганськ, вул. В.В. Шевченка, буд. 18 А) 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться 18 квітня 2014 року о 10 годині 00 хвилин за адре-
сою: 91055, м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 20В, третій поверх, 
конференц-зал. 

Реєстрація акціонерів проводиться з 09:30 до 09:50 за адресою прове-
дення зборів. Перелік акціонерів, які мають право брати участь у чергових 
загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому за-
конодавством України про депозитарну систему. Датою, на яку склада-
ється перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових за-
гальних зборах, є 14 квітня 2014 року.

До участі у чергових загальних зборах акціонерів допускаються акціоне-
ри, що є у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів 
ПрАТ «ДОЛЯ-СХІД», складеному станом на 14 квітня 2014 року в порядку, 
встановленому законодавством України про депозитарну систему. Акціо-
нерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представник 
акціонерів — документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену згід-
но вимог чинного законодавства України. 

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту ПрАТ «ДОЛЯ-СХІД» за результатами 

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДОЛЯ-СХІД» за 2013 рік.
3. Розгляд питання про розподіл прибутку ПрАТ «ДОЛЯ-СХІД» за 

2013 рік.

4. Основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік та їх затвер-
дження.

Для ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного чер-
гових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть звернути-
ся за адресою: 91055, м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 20В, третій поверх, 
конференц-зал, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 13:00. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Ди-
ректор Расулова Юліанна Джахонгірівна. Телефон для довідок (0642) 
330-784.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «ДОЛЯ-СХІД» 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 7574,9 7633,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Довгострокові фінансові інвестиції  6041,9 6041,9
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість  50,3 109,0
Грошові кошти та їх еквіваленти - 0,1
Власний капітал 261,2 335,2
Статутний капітал 2052,7 2052,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1791,5) (1717,5)
Довгострокові зобов’язання 7294,3 7294,3
Поточні зобов’язання 19,2 4,2
Чистий прибуток (збиток) (74,0) (114,2)
Вартість чистих активів 7574,9 7633,7

Директор ПрАТ «ДОЛЯ-СХІД»  Расулова Ю.Д.
МП

Шановний акціонер!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ДНІПРОТУРИСТ" 
(ідентифікаційний код юридичної особи 02650191)

ПрАТ "Дніпротурист" (місцезнаходження Товариства: Україна, 49027,
Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Фучика, будинок
30) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОТУРИСТ", які відбу-
дуться 9 квітня 2014 року об 11-00 годині в приміщенні готелю "Рассвет",
2-й поверх, кімната 213 за адресою: 49027, Дніпропетровська область,
місто Дніпропетровськ, вулиця Фучика, будинок 30. 

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватись з 10-00
години до 10-45 години, в день та за місцем проведення зборів.

Порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови

та секретаря Зборів. Затвердження порядку голосування на Зборах та рег-
ламенту Зборів. 

2. Звіт Правління ПрАТ "Дніпротурист" про підсумки фінансово-госпо-
дарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Правління.  

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Дніпротурист" за 2013 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.  

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "Дніпротурист" за 2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.  

5. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПрАТ "Дніпро-
турист" за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. 

6. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ "Дніпротурист" за фінансови-
ми результатами 2013 року, затвердження розміру річних дивідендів, зат-
вердження строку та порядку виплати дивідендів з урахуванням вимог, пе-
редбачених законом.

7. Про внесення змін до Статуту ПрАТ "Дніпротурист", шляхом викла-
дення його в новій редакції.

8. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду,
Правління ПрАТ "Дніпротурист". 

9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінан-
сово-господарського плану ПрАТ "Дніпротурист" на 2014 рік.

10. Про Положення про оренду нерухомого майна ПрАТ "Дніпротурист".
11. Про положення про розпорядження майном ПрАТ "Дніпротурист".
12. Про припинення Криворізького бюро подорожей та екскурсій - філії

ПрАТ "Дніпротурист", шляхом ліквідації.
Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі доку-

мент, що посвідчує (паспорт), представникам акціонерів - належним чином
оформлену довіреність, документ, що посвідчує особу (паспорт). Перелік
акціонерів, які мають право на участь у  річних Загальних зборах акціоне-

рів ПрАТ "Дніпротурист", буде складено станом на 24 годину 03 квітня 2014
року ( станом на 24 годину за 3 робочих днів до дня проведення Зборів) у
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему Укра-
їни. З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань поряд-
ку денного Зборів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери
ПРАТ "Дніпротурист"  та/або їх представники можуть ознайомитися до да-
ти проведення Зборів у робочі дні тижня з 9-00 до 15-00 години (обідня пе-
рерва з 12-30 год. до 13-00 год.) за адресою: Україна, 49027, Дніпропет-
ровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Фучика, будинок 30, 2-й
поверх, кім. 213. Документи надаються акціонеру  ПрАТ "Дніпротурист"
та/або  його представнику для ознайомлення,  на підставі його письмово-
го запиту, отриманого ПрАТ "Дніпротурист" не пізніше ніж за п'ять робочих
днів до дати ознайомлення. В день проведення   річних  Загальних зборів
акціонерів ПрАТ "Дніпротурист" документи надаються учаснику Зборів для
ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами
(матеріалами) - Голова Правління Товариства Герелюк Н.С., який за над-
ходженням запиту визначає час і місце ознайомлення.

Довідки за телефоном: (056) 377-43-20
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2013 рік (тис. грн.):

Наглядова рада ПрАТ "Дніпротурист"

Найменування показника Період 
2013 рік 2012 рік

Усього активів 11182 10920
Основні засоби 10847 10629
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 63 13
Сумарна дебіторська заборгованість 171 134
Грошові кошти та їх еквіваленти 71 100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1400 1023
Власний капітал 9605 9117
Статутний капітал 7627 7627
Довгострокові зобов’язання 874 874
Поточні зобов’язання 703 929
Чистий прибуток (збиток) 657 521
Середньорічна кількість простих іменних акцій (шт.) 758 440 758 440
Середньорічна кількість привілейованих іменних
акцій (шт.) 4 274 4 274

Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 61 65
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА"
Публічне акціонерне товариство "ХайдельбергЦемент Україна" (код за

ЄДРПОУ 00292923, місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська об-
ласть, 50055, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 1) повідомляє, що  Загальні
збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦе-
мент Україна",  відбудуться "15"  квітня  2014 року о 14.00 годині за ад-
ресою: Україна, Дніпропетровська область, 50055, м. Кривий Ріг, вул.
Акціонерна, буд. 1, конференційний зал.

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для участі у
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Хай-
дельбергЦемент Україна" відбудеться "15" квітня  2014 року з 13.00 до
13.45 за місцем проведення  Загальних зборів акціонерів.

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для участі у
Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься на підставі
зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів емітента
Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна", що
складений депозитарієм Товариства станом на "09" квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного ак-

ціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна".
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Публічного акціонер-

ного товариства "ХайдельбергЦемент Україна".
3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2013

рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження звіту Правління Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження балансу Товариства станом на 31 грудня 2013 року.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товарис-

тва за 2013 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради та упов-

новаження осіб на підписання договорів від імені Товариства із членами
Наглядової ради. 

13. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
14. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов договорів із Головою та  членами Ревізійної ко-

місії та уповноваження осіб на підписання договорів від імені Товариства із
Головою та членами Ревізійної комісії. 

16. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Публічного акці-
онерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" та затвердження нової
редакції Положення про Наглядову Раду. 

17. Затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного това-
риства "ХайдельбергЦемент Україна" у зв'язку з необхідністю приведення
Статуту Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Укра-

їна" у відповідність до вимог законодавства України з урахуванням змін,
що відбулися. 

18. Визначення уповноваженої особи Публічного акціонерного товарис-
тва "ХайдельбергЦемент Україна", якій надаються повноваження щодо ре-
єстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Хай-
дельбергЦемент Україна".

19. Зміна місцезнаходження Публічного акціонерного товариства "Хай-
дельбергЦемент Україна".

Для реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства ак-
ціонер Товариства повинен мати паспорт, а представник акціонера Това-
риства - паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України до-
віреність на право представляти акціонера на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна".

З матеріалами до Загальних зборів акціонерів Товариства акціонери (та
їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за адресою:
Україна, Дніпропетровська область, 50055, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна,
буд. 1, у робочі дні, робочий час в кімнаті "Юридичний відділ" (а в день про-
ведення Зборів без подання письмового запиту - також у місці їх проведен-
ня).   У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються наймену-
вання акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акці-
онера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифі-
кації згідно даних зведеного облікового реєстру). За інформацією зверта-
тися до Начальника юридичної служби Ковальової Олени Валеріївни, те-
лефон +38 (056) 404 45 38.

Основні показники фінансово-господарської діяльності:

Наглядова рада Товариства

Найменування показника
Період

звітній 
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 1852309 1883946
Основні засоби 1248521 1291905
Довгострокові фінансові інвестиції 25191
Запаси 320779 381940
Сумарна дебіторська заборгованість 36837 19221
Грошові кошти та їх еквіваленти 18866 1857
Нерозподілений прибуток 734945 791081
Власний капітал 1131799 887935
Статутний капітал 396854 96854
Довгострокові зобов'язання 94858 29337
Поточні зобов'язання 596315 871505
Чистий прибуток (збиток) -66708 -154951
Середньорічна кількість акцій (шт.) 37301870756 9685432400
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) 1258 1331

Шановний акціонер!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ДНІПРОТУРИСТ" 
(ідентифікаційний код юридичної особи 02650191)

ПрАТ "Дніпротурист" (місцезнаходження Товариства: Україна, 49027,
Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Фучика, будинок
30) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОТУРИСТ", які відбу-
дуться 9 квітня 2014 року об 11-00 годині в приміщенні готелю "Рассвет",
2-й поверх, кімната 213 за адресою: 49027, Дніпропетровська область,
місто Дніпропетровськ, вулиця Фучика, будинок 30. 

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватись з 10-00
години до 10-45 години, в день та за місцем проведення зборів.

Порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови

та секретаря Зборів. Затвердження порядку голосування на Зборах та рег-
ламенту Зборів. 

2. Звіт Правління ПрАТ "Дніпротурист" про підсумки фінансово-госпо-
дарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Правління.  

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Дніпротурист" за 2013 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.  

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "Дніпротурист" за 2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.  

5. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПрАТ "Дніпро-
турист" за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. 

6. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ "Дніпротурист" за фінансови-
ми результатами 2013 року, затвердження розміру річних дивідендів, зат-
вердження строку та порядку виплати дивідендів з урахуванням вимог, пе-
редбачених законом.

7. Про внесення змін до Статуту ПрАТ "Дніпротурист", шляхом викла-
дення його в новій редакції.

8. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду,
Правління ПрАТ "Дніпротурист". 

9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінан-
сово-господарського плану ПрАТ "Дніпротурист" на 2014 рік.

10. Про Положення про оренду нерухомого майна ПрАТ "Дніпротурист".
11. Про положення про розпорядження майном ПрАТ "Дніпротурист".
12. Про припинення Криворізького бюро подорожей та екскурсій - філії

ПрАТ "Дніпротурист", шляхом ліквідації.
Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі доку-

мент, що посвідчує (паспорт), представникам акціонерів - належним чином
оформлену довіреність, документ, що посвідчує особу (паспорт). Перелік
акціонерів, які мають право на участь у  річних Загальних зборах акціоне-

рів ПрАТ "Дніпротурист", буде складено станом на 24 годину 03 квітня 2014
року ( станом на 24 годину за 3 робочих днів до дня проведення Зборів) у
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему Укра-
їни. З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань поряд-
ку денного Зборів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери
ПРАТ "Дніпротурист"  та/або їх представники можуть ознайомитися до да-
ти проведення Зборів у робочі дні тижня з 9-00 до 15-00 години (обідня пе-
рерва з 12-30 год. до 13-00 год.) за адресою: Україна, 49027, Дніпропет-
ровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Фучика, будинок 30, 2-й
поверх, кім. 213. Документи надаються акціонеру  ПрАТ "Дніпротурист"
та/або  його представнику для ознайомлення,  на підставі його письмово-
го запиту, отриманого ПрАТ "Дніпротурист" не пізніше ніж за п'ять робочих
днів до дати ознайомлення. В день проведення   річних  Загальних зборів
акціонерів ПрАТ "Дніпротурист" документи надаються учаснику Зборів для
ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами
(матеріалами) - Голова Правління Товариства Герелюк Н.С., який за над-
ходженням запиту визначає час і місце ознайомлення.

Довідки за телефоном: (056) 377-43-20
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2013 рік (тис. грн.):

Наглядова рада ПрАТ "Дніпротурист"

Найменування показника Період 
2013 рік 2012 рік

Усього активів 11182 10920
Основні засоби 10847 10629
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 63 13
Сумарна дебіторська заборгованість 171 134
Грошові кошти та їх еквіваленти 71 100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1400 1023
Власний капітал 9605 9117
Статутний капітал 7627 7627
Довгострокові зобов’язання 874 874
Поточні зобов’язання 703 929
Чистий прибуток (збиток) 657 521
Середньорічна кількість простих іменних акцій (шт.) 758 440 758 440
Середньорічна кількість привілейованих іменних
акцій (шт.) 4 274 4 274

Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 61 65

повідомляє, що 25 квітня 2014 року о 15 годині в приміщенні заводо-
управління Товариства за адресою м. Запоріжжя вул. фінальна, 1«б» 
відбудуться загальні збори акціонерів.

Порядок денний:
1. Звіт голови Наглядової ради Товариства про роботу у 2013 році.
2. Звіт Генерального директора Товариства про роботу у 2013 році.
3. Звіт голови Ревізійної комісії Товариства про роботу у 2013 році. За-

твердження річного звіту товариства.
4. Про порядок розподілу доходу та покриття збитків товариства.
5. Звіт ДП «Мрія» про роботу у 2013 році. Затвердження річного звіту 

підприємства.
6. Звіт Генерального директора ТОВ «КОРАЛ, ГМБХ» про роботу у 

2013 році. Затвердження річного звіту товариства.
7. Звіт Директора ТОВ «Сухі суміші» про роботу у 2013 році. Затвер-

дження річного звіту товариства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-

дається станом на 24 годину 21 квітня 2014 року.
Акціонери мають можливість ознайомитися з проектами документів та 

рішень Загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення.
Реєстрація акціонерів проводиться протягом години до початку зборів. 

Для участі у зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу акціонера, 
а для представників акціонерів — документ, що посвідчує особу, та дору-
чення на право участі.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 23865 24499
Основні засоби (залишкова вартість) 14587 16000
Довгострокові фінансові інвестиціі 1054 1054
Запаси (виробничі) 2986 2016
Сумарна дебіторська заборгованість 3909 4038
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 104
Нерозподілений прибуток -18513 -18017
Власний капітал -15353 -14857
Статутний капітал 3000 3000
Довгострокові зобов’язання 13185
Поточні зобов’язання 39083 25860
Чистий прибуток (збиток) -496 -5283
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4285720 4285720
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 114 101

Генеральний директор.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІй № 1» 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШОТРАВНЕВА РАйАГРОТЕХНІКА» 

(далі — Товариство) 
(ідентифікаційний код 00909414; місцезнаходження: вул. 40 років Пе-

ремоги, б. 35, селище міського типу Ялта, Першотравневий район, Доне-
цька обл., Україна, 87450) повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «14» квітня 2014 року 
о 12.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 87450, Донецька обл., 
Першотравневий район, селище міського типу Ялта, вулиця 40 років 
Перемоги, будинок 35, кабінет №1.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «14» квітня 
2014 року о 11.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «14» квіт-
ня 2014 року о 11.45 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87450, Доне-
цька обл., Першотравневий район, селище міського типу Ялта, вули-
ця 40 років Перемоги, будинок 35, фойє.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних За-
гальних зборах акціонерів — «08» квітня 2014 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2013 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
8. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2013 р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів 1359,8 1206,9
Основні засоби 983,6 1046,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,6 -
Сумарна дебіторська заборгованість 362,7 127,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,7  21,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 1579,3 - 1707,3
Власний капітал 1333,0 1205,0
Статутний капітал 575,2 575,2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 26,8 1,9
Чистий прибуток (збиток) 128,0 - 42,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2300902 2300902
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

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто 
або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних 
зборів за адресою: 87450, Донецька обл., Першотравневий район, сели-
ще міського типу Ялта, вул. 40 років Перемоги, буд. 35, кабінет №3, з по-
неділка по п'ятницю — з 10-00 до 14-00, за винятком неробочих та святко-
вих 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 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Літвіненко Зоя Іванівна.

Телефони для довідок : (06297) 9-03-31.
Генеральний директор
ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВА РАйАГРОТЕХНІКА»  ф.І. Ісіров

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШОТРАВНЕВИй РАйАГРОХІМ» 

(далі — Товариство) 
(ідентифікаційний код 05488383; місцезнаходження: вул. 40 років Пе-

ремоги, б. 21, селище міського типу Ялта, Першотравневий район, Доне-
цька обл., Україна, 87450) повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «14» квітня 2014 року 
о 14.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 87450, Донецька обл., 
Першотравневий район, селище міського типу Ялта, вулиця 40 років 
Перемоги, будинок 35, кабінет №1.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «14» квітня 
2014 року о 13.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «14» квіт-
ня 2014 року о 13.45 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87450, Доне-
цька обл., Першотравневий район, селище міського типу Ялта, вули-
ця 40 років Перемоги, будинок 35, фойє.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних За-
гальних зборах акціонерів — «08» квітня 2014 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2013 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
8. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради.

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

Найменування показника Період
Звітний 
2013 р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів 544,5 564,2
Основні засоби 518,6 554,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,9  9,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 939,4 - 949,2
Власний капітал 453,3 443,5
Статутний капітал 197,8 197,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 91,2 120,7
Чистий прибуток (збиток) 9,8 - 9,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 791240 791240
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

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто 
або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних 
зборів за адресою: 87450, Донецька обл., Першотравневий район, сели-
ще міського типу Ялта, вул. 40 років Перемоги, буд. 35, кабінет №3, з по-
неділка по п'ятницю — з 10-00 до 14-00, за винятком неробочих та святко-
вих 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 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Літвіненко Зоя Іванівна.

Телефони для довідок : (06297) 9-03-31.
Генеральний директор
ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВИй РАйАГРОХІМ»  В.В. Щіпак
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента– Приватне акціонерне товариство 

«Севастопольське ремонтно-транспортне підприємство»2. Код за  
ЄДРПОУ-03752551 3. Місцезнаходження-99002, м.Севастополь, 
вул. Енергетиків, 26 4. Міжміський код, телефон та факс 050 5960760 
5.  Електронна поштова адреса — sevrtp@emitent.net.ua 6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації — sevrtp.org

7. Вид особливої інформації — Відомості про зміну власників ак-
цій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
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1 28.02.14 28.02.2014 фiзична 
особа

-- 9.75 0

2 28.02.14 28.02.2014 фiзична 
особа

-- 9.75 14.61

3 28.02.14 28.02.2014 фiзична 
особа

-- 9.75 14.62

Зміст інформації:
1. 28.02.2014р. емiтентом отримана iнформацiя вiд Нацiонального 
депозитарiя України про змiни у реєстрi власникiв акцiй, згiдно якої пакет 
власника — фiзичної особи став менше 10 % голосуючих акцiй, а саме: 
частка фiзичної особи до змiн становила 9,75% статутного капiталу, 
пiсля змiн — зменшилася до 0% статутного капiталу.
2. 28.02.2014р. емiтентом отримана iнформацiя вiд Нацiонального 
депозитарiя України про змiни у реєстрi власникiв акцiй, згiдно якої пакет 
власника — фiзичної особи став бiльше 10 % голосуючих акцiй, а саме: 
частка фiзичної особи до змiн становила 9,75% статутного капiталу, 
пiсля змiн — збiльшилася до 14,61% статутного капiталу.
3. 28.02.2014р. емiтентом отримана iнформацiя вiд Нацiонального 
депозитарiя України про змiни
у реєстрi власникiв акцiй, згiдно якої пакет власника — фiзичної особи 
став бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: частка фiзичної особи 
до змiн становила 9,75% статутного капiталу, пiсля змiн — збiльшилася 
до 14,62% статутного капiталу.

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

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

Голова правління  А.І.Константіненко
ПрАТ «Севатопольське РТП»                  М.п.  03.03.14р.

НАГЛЯДОВА РАДА 
ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НІЖИНСЬКИй ЖИРКОМБІНАТ», 
що знаходиться за адресою: 16000, м. Ніжин, вул. Прилуцька, 2 (нада-

лі — «Товариство») повідомляє про скликання річних загальних зборів 
акціонерів Товариства (надалі — «Загальні Збори»).

Дата проведення Загальних Зборів «18» квітня 2014 року. 
Загальні Збори проходитимуть у приміщенні клубу (актова зала) за 

адресою: 16600, м.Ніжин, вул. Прилуцька, 2.
Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на 

участь у Загальних Зборах — 24 година «14» квітня 2014 року. 
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводити-

меться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою прове-
дення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних Зборів о 11 год. 00 хв.
ПОРЯДОК ДЕННИй:

1.Обрання робочих органів Загальних Зборів акціонерів.
2. Звіт правління Товариства про діяльність за 2013 рік. 3. Звіт Нагля-

дової ради Товариства про діяльність за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2013 рік. 
6. Основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік. 
7. Схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних 

Зборів до дати проведення річних Загальних Зборів, Товариство надає 
акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів у примі-
щенні ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» за адресою: м. Ніжин, вул. При-
луцька, 2, будинок головної контори, щоденно (крім суботи та неділі) з 
08:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день 
проведення річних загальних зборів — також у місці їх проведення. Відпо-
відальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними 
документами, є уповноважена особа Товариства Букій Володимир Олек-
сандрович (тел.: 04631 5-24-25).

З питань порядку денного та організаційних питань проведення річних 
загальних зборів звертатись до зазначеної посадової особи.

Для участі у річних загальних зборах акціонерам потрібно мати доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів — пас-
порт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Основні 
фінансово-господарські показники ПАТ «Ніжинський жиркомбінат 
2011-2112:

Усього активів 33260,0 34475,0
Основні засоби 7554,0 6677,0
Довгострокові фінансові інвестиції — -
Запаси 1237,0 5093
Сумарна дебіторська заборгованість 14060,0 14136,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 362,0 673,0
Нерозподілений прибуток 27363,8 -
Власний капітал 1856,0 1856
Статутний капітал 2150,0 2150,0
Довгострокові зобов'язання 21211,0 22294,0
Поточні зобов'язання 12055,0 10729,0
Чистий прибуток (збиток) -4012,0 -3184
Середньорічна кількість акцій (шт.) 256250 256250
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом пе-

ріоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 129 106

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ: 00904428).

В оголошенні про скликання річних загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ 
РЕМОНТНО-ТРАНСПОРНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (09030, Київська область, 
Сквирський район, село Великополовецьке, вул. Жовтнева, будинок 6), 
опублікованого в офіційному друкованому виданні НКЦПФР – «Відомості 
НКЦПФР» № 35 від 20.02.2014р. – допущено технічну помилку в розділі 
«Основні показники фінансово-господарської діяльності».

У зв’язку з чип просимо прийняти вказаний розділ у новій редакції: 
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2013 рік.

Попередній 
2012 рік.

Усього активів 63 602 63 652
Основні засоби  786 898

Довгострокові фінансові інвестиції  28 019 28 019
Запаси 470 470
Сумарна дебіторська заборгованість  3 712 3 650
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (1 136) (1 076)
Власний капітал 57 677 57 737
Статутний капітал 29 200 29 200
Довгострокові зобов'язання - 5 899
Поточні зобов'язання 5 925 16
Чистий прибуток (збиток) (60) (548)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 116 800 000 116 800 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 1

Решта даних та інформації викладених в оголошенні – залишається без 
змін. Телефон для довідок - +38 (268) 35784.

Голова правління                                                       А.І. Ніколайчук
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановні акціонери ПаТ «УКРКОМУНБАНК»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬ-

НИЙ БАНК» (місцезнаходження: 91055, м. Луганськ, вул. Шевченка В.В., 
буд. 18 А) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів Банку, які відбудуться 07 квітня 2014 року о 10:00 годині, за адресою: 
м. Луганськ, вул. Шевченка В.В., 18 А, 2 поверх, конференц-зал. 

Реєстрація акціонерів проводиться з 09:30 до 09:50 за адресою прове-
дення зборів. Перелік акціонерів, які мають право брати участь у чергових 
загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому за-
конодавством України про депозитарну систему. Датою, на яку складаєть-
ся перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних збо-
рах, є 01 квітня 2014 року.

До участі у чергових загальних зборах акціонерів допускаються акціоне-
ри, що є у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів 
ПАТ «УКР КОМУНБАНК», складеному станом на 01 квітня 2014 року в по-
рядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему. 
Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, пред-
ставник акціонерів — документ, що посвідчує особу та довіреність, оформ-
лену згідно вимог чинного законодавства України. 

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи 

загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 2013 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 2013 
рік.

3. Звіт Спостережної ради ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 2013 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «УКР-
КОМУНБАНК» за 2013 рік. 

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за резуль-
татами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРКОМУН-
БАНК» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Ревізійної комісії ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за результатами пере-
вірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 
2013 рік щодо їх затвердження.

5. Звіт та висновки зовнішнього аудитора ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 
результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРКО-
МУНБАНК» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього 
звіту та висновків зовнішнього аудитора ПАТ «УКРКОМУНБАНК», в тому 
числі затвердження необхідних заходів за результатами їх розгляду. 

6. Затвердження річного звіту ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за результатами 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 2013 рік.

7. Розгляд питання про розподіл прибутку ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 
2013 рік.

8. Основні напрямки діяльності Банку на 2014 рік та їх затвердження.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Банку, шляхом його за-

твердження у новій редакції.
10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну 

раду ПАТ «УКРКОМУНБАНК», шляхом його затвердження у новій редакції.
11. Про внесення змін та доповнень до Положення про Правління ПАТ 

«УКРКОМУНБАНК», шляхом його затвердження у новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комі-

сію ПАТ «УКРКОМУНБАНК», шляхом його затвердження у новій редакції.
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради 

Банку.
14. Про обрання Голови та членів Спостережної ради Банку.
15. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
16. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
Для ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного чер-

гових загальних зборів акціонерів Банку, акціонери можуть звернутися за 
адресою: 91055, м. Луганськ, вул. Шевченка В.В., буд. 18 А, з понеділка по 
п’ятницю з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00). Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Заступник 
Голови Правління Волохович Дмитро Володимирович. Телефон для до-
відок (0642) 590-794.

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

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 543895 610007
Грошові кошти та їх еквіваленти 85556 183061
Кошти в інших банках 32393 15684
Кредити та заборгованість клієнтів 297953 292525
Усього зобов’язань 393373 459495
Кошти банків - -
Кошти клієнтів 372380 443256
Усього власного капіталу та частка меншості 150522 150512
Статутний капітал 150800 105800
Чистий прибуток/(збиток) 11 17
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) - -
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

- -

Спостережна рада ПАТ «УКРКОМУНБАНК» 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИй КОМУНАЛЬНИй БАНК» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», 

місцезнаходження — м. Одеса, вул.. Довженка, 6-А, повідомляє про 
скликання 18 квітня 2014р. о 17.15 загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться за адресою м. Одеса, вул. Генуезька, 1-В, каб.14. Реєстрація акці-
онерів для участі у зборах з 16.30 до 17.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах -14.04.2014р. 

Перелік питань, які виносяться на голосування:
1. Обрання голови та секретаря зборів, особи, яка виконує повноважен-

ня лічильної комісії зборів, затвердження регламенту.
2. Звіт Генерального директора товариства про результати фінансової 

та господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду річного звіту.

3. Звіт та висновки Ревізора товариства щодо фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товари-
ством в адміністративній та фінансовій сферах.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013 роки. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

5. Затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління това-
риством.

З матеріалами порядку денного зборів можна ознайомитись в робочі дні 
з 10.00 до 17.00 в офісі страхової компанії (м. Одеса, вул. Довженка, 6-А) в 

кабінеті відповідальної особи — Генерального директора товариства, а в 
день проведення зборів — за місцем проведення зборів. Телефон для до-
відок 048 777-18-50.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.):
Найменування показника Період

 звітний попередній
Усього активів 55319,0 51055,3
Основні засоби 222,0 267,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 51734,0 46590,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 2144,0 3798,7
Нерозподілений прибуток 33677,0 27931,2
Власний капітал 53962,0 48216,2
Статутний (складений) капітал 20020,0 20020,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 459,0 72,1
Чистий прибуток (збиток) 5746,0 9119,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 55000 55000
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

Генеральний директор  Ітигін В.А.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановний акціонере !
ПРИВАТНЕ ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ 
«ХЕРСОНТУРИСТ», 

код ЄДРПОУ 02660924, місцезнаходження: м. Херсон, площа 50-років 
СРСР,3, повідомляє про скликання річних Загальних зборів, що відбу-
дуться 10 квітня 2014 року за адресою: м. Херсон, площа 50-років 
СРСР, 3 кабінет голови правління. Реєстрація акціонерів з 10 год. 
00 хв. до 10год. 45 хв. Початок зборів об 11 год. 00 хв.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів ПрАТ «Херсон-

турист».
2. Про порядок проведення річних загальних зборів ПрАТ «Херсон-

турист».
3. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів 

ПрАТ «Херсон турист». 
4. Затвердження річного звіту ПрАТ «Херсонтурист» за 2013 рік.
5. Про порядок розподілу чистого прибутку і збитків ПрАТ «Херсон-

турист» за фінансовими результатами 2013 року, затвердження строку, 
порядку виплати дивідендів та покриття збитків.

6. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Херсонтурист».
7. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, 

Ревізійну комісію, Правління ПрАТ «Херсонтурист».
8. Про звіт Наглядової ради ПрАТ «Херсонтурист» за 2013 рік.
9. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Херсонтурист» за 2013 рік.
10. Про звіт Правління ПрАТ «Херсонтурист» за 2013 рік.
11. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінан-

сового плану «Херсонтурист» на 2014 рік.
12. Про Положення про оренду нерухомого майна ПрАТ «Херсонтурист».
13. Про Положення про розпорядження майном ПрАТ «Херсонтурист»
14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради 

ПрАТ «Херсон турист».
15. Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ «Херсонтурист». 
16. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з 

членами Наглядової ради ПрАТ «Херсонтурист», обрання особи, яка упо-
вноважується на їх підписання.

17. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії 
ПрАТ «Херсон турист»

18. Про обрання членів ревізійної комісії ПрАТ «Херсонтурист».
19. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з 

членами Ревізійної комісії ПрАТ «Херсонтурист», обрання особи, яка 
упов новажується на їх підписання.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах, складається станом на 07 квітня 2014 року.

Для участі у Загальних зборах представникам акціонера при собі необ-
хідно мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законо-
давства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитися за адресою, Україна, м. Херсон, площа 
50-років СРСР, 3 кабінет голови правління, в робочі дні з понеділка по 
п’ятницю з 10.00 по 16.00, до дати проведення річних Загальних зборів, а 
в день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведе-
ними документами можна особисто в місці проведення Загальних зборів 
до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами 
є головний бухгалтер ПрАТ «Херсонтурист» Шевцова Антоніна Миколаїв-
на, тел. (0552) 36-77-46. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2013 рік (тис. грн.):
Найменування показника Період 

звітний попередній
Усього активів 5907 6026
Основні засоби 4396 4452
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 39 63
Сумарна дебіторська заборгованість 228 244
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 21
Нерозподілений прибуток (збиток) (109) 120
Власний капітал 5557 5785
Статутний капітал 5566 5566
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 350 241
Чистий прибуток (збиток) (215) 14
Середньорічна кількість акцій (шт.) 556590 556590
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 22 25

Наглядова рада ПрАТ «Херсонтурист» 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОДЕСЬКИй ПОРТОВИй ХОЛОДИЛЬНИК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХО-
ЛОДИЛЬНИК» (ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»); код за 
ЄДРПОУ: 05529900; місцезнаходження: Україна, Одеська область, м. Оде-
са, Митна площа, 1-Б, повідомляє, що 14 квітня 2014 року о 13:00 год. 
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

Для участі у загальних зборах акціонери мають прибути у зазначений 
час за наступною адресою: Україна, Одеська область, місто Одеса, вулиця 
Жуковського, будинок 38, приміщення актового залу ДК ім. Лесі Українки.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 
12 год. 00 хв. і закінчиться о 12 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 24 година 08 квітня 2014 року.

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

обрання голови та членів лічильної комісії, секретаря загальних зборів.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік. 
3. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
4. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії то-

вариства за 2013 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради та прийняття рішень за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради.

6. Звіт Правління та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту 
Правління.

7. Внесення змін до Статуту. Затвердження та підписання Статуту у 
нової редакції.

8. Внесення змін до складу Наглядової ради.
9. Внесення змін до складу Ревізійної комісії.
10. Щодо припинення повноважень лічильної комісії зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Одеський портовий холодильник» (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний
(2013 рік)

Попередній
(2012 рік)

Усього активів 36385 37689
Основні засоби 32972 34345
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 2
Сумарна дебіторська заборгованість 3383 2865
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 429
Нерозподілений прибуток (18145) (16193)
Власний капітал 1810 3764
Статутний капітал 15000 15000
Довгострокові зобов’язання 4796
Поточні зобов’язання 34575 29129
Чистий прибуток (збиток) (1952) (2137)
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

37486 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

2 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 137 135
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до порядку денного загальних зборів акціонерів, не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції до порядку денного за-
гальних зборів акціонерів подаються в письмовій формі в Правління за 
місцезнаходженням ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК». 
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку 
денного загальних зборів.

З документами (матеріалами) до порядку денного, під час підготовки 
до загальних зборів, можливо ознайомитись у робочі дні з 10:00 до 15:00 
(перерва: 13:00 до 14:00) за адресою: 65026, Україна, Одеська область, 
місто Одеса, Митна площа, будинок 1-Б, (2 поверх адміністративного бу-
динку), телефон (048) 7223059; посадова особа товариства, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами — юрисконсульт 
Романенко Ася Миколаївна.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (відповідно до законодавства), а представникам акціонерів — до-
кумент, що посвідчує особу (відповідно до законодавства) та належним 
чином оформлену довіреність. 

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів, призначених на 
14 квітня 2014 року, звертатися за адресою товариства: Україна, 65026, 
м. Одеса, Митна площа, буд. 1-Б, за телефоном (048) 7223059.

Наглядова рада ПАТ «ОДЕСЬКИй ПОРТОВИй ХОЛОДИЛЬНИК»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШКІРВЗУТТЯ»
Код ЄДРПОУ 05502315

Місцезнаходження товариства:  
95015, м. Сімферополь, вул. Об'їздна, буд. 10.

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 17 квітня 2014 року о 10 годині 00 хвилин за адре-
сою: 95000, м. Сімферополь, проспект Кірова, дім 37 Комунальне 
підприємство «Сімферопольский «Дім Кіно» II поверх, голубий 
зал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 17 квітня 
2014 року з 09 годин 00 хвилин. до 09 годин 45 хвилин за місцем про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів. Для участі у чергових 
загальних зборах акціонерів необхідно надати паспорт, а представни-
ку акціонера — паспорт та довіреність, оформлену, згідно вимог чин-
ного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь в 
чергових загальних зборах акціонерів – 11 квітня 2014 року. 

Перелік питань, які виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним.

1. Вибори Голови, секретаря, лічильної комісії, і затвердження ре-
гламенту чергових загальних зборів акціонерів. 2. Звіт правління про 
результати фінансово — господарської діяльності за 2013 рік Основні 
напрямки діяльності Товариства на 2014 рік. 3. Звіт Наглядової ради 
за 2013 рік. 4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. 5. Затвердження річ-
ного звіту та балансу за 2013 рік. Затвердження порядку розподілу 
прибутку за результатами роботи Товариства за 2013 рік. Плановий 
розподіл прибутку на 2014 рік. 6. Затвердження внутрішніх докумен-
тів (положень) Товариства. 7. Відкликання та обрання членів Прав-
ління Товариства. 8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради 
Товариства. 

9. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством протягом 2014 року.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, під час підготовки зборів у період до дати 
проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися шля-
хом письмового звернення за місцезнаходженням товариства за 
адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. Об'їздна, буд. 10. в приймаль-
ні ПАТ «Шкірвзуття» (адміністративна будівля ІІ поверх) в робочі дні 
та у робочий час с 09,00 годин до 16,00 годин, а в день проведення 
загальних зборів також у місті їх проведення до початку зборів.

Посадова особа, що відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами — Голова Правління ПАТ «Шкірвзуття» Брусні-
кін Андрій Миколайович..

Телефон для довідок: (0652) 48-07-71
Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться 

до відома акціонерів протягом 10 днів на Веб — сторінці ПАТ «Шкірв-
зуття» в мережі Інтернет patshkirvzutta. kfp. com. ua 

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

Найменування показника Період
Звітний 
2013 р

Попере-
дній 2012 р

Усього активів 5385 5346
Основні засоби 5070 5006
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 50 51
Сумарна дебіторська заборгованість 217 276
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 5
Нерозподілений прибуток -24 150
Власний капітал 4804 4978
Статутний капітал 4825 4825
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 581 368
Чистий прибуток (збиток) -24 150
Середньорічна кількість акцій (шт) 19299000 19299000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Численність працівників на кінець періоду (осіб) 23 30

Голова правління 
ПАТ «Шкірвзуття»  А.М. Бруснікін

 Оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УЖГОРОДСЬКИй ТУРБОГАЗ»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !
Публічне акціонерне товариство «Ужгородський Турбогаз» (код за  

ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження: 88000, м. Ужгород, вул. Болгар-
ська, 3), далі за текстом Товариство, повідомляє Вам про те, що протоко-
лом засідання Наглядової ради Товариства №7 від 24 лютого 2014 року 
прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 22 квітня 2014 року о 10.00 годин.

Чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться за адресою: 
вул. Болгарська, 3, м. Ужгород, Україна, 88000 (в актовому залі пер-
шого поверху адміністративного корпусу Товариства).

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів з 9.00 до 
9.45 годин, за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 16 квітня 2014 року.

До порядку денного Загальних зборів включені наступні питання:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, визна-

чення термінів дії їх повноважень. Затвердження умов договору про ви-
конання повноважень лічильної комісії.

2. Звіт Директора ПАТ «Ужгородський Турбогаз» про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту. Основні напрями діяльності Това-
риства на 2014 рік. 

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз» за 2013 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 
Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Ужгородський Турбо-
газ» за 2013 рік. 

6. Розподіл прибутку Товариства у 2013 році, виплату дивідендів за 
підсумками роботи у 2013 році та формування фондів ПАТ «Ужгородський 
Турбогаз» у 2014 році. 

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися 
ПАТ «Ужгородський Турбогаз».

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення 
його в новій редакції.

9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів 
Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. 

10. Про зміни в складі органів управління. 
Акціонери Товариства мають можливість до дати проведення загаль-

них зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного за адресою: 88000, Україна, м. Ужгород, 
вул. Болгарська, 3, II поверх — кабінет Головного юрисконсульта, щоденно 
крім суботи, неділі та святкових днів з 9-00 до 16-30. Особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Головний юрискон-
сульт Васильєв Анатолій Анатолійович, тел. (0312) 66-04-85; 66-09-53.

Учасникам при собі необхідно мати: для фізичних осіб — паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу, для уповноважених фізичних або 
юридичних осіб — паспорт (інший документ, що посвідчує особу) та до-
ручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Брати участь чи не брати участь у Зборах акціонерів, це особисте пра-
во вибору кожного акціонера.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Ужгородський Турбогаз», (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітній 
2013 рік

Попередній
2012 рік

Усього активів, тис. грн. 868506 1098518
Основні засоби, тис. грн. 386809 396825
Довгострокові фінансові інвестиції, тис. грн. 7761 7761
Запаси, тис. грн. 25054 27457
Сумарна дебіторська заборгованість, тис. грн. 448770 665925
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 112 550
Нерозподілений прибуток, тис. грн. -63758 -63774
Власний капітал, тис. грн. 411134 411134
Статутний капітал, тис. грн. 100000 100000
Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 197047 197047
Поточні зобов’язання, тис. грн. 224083 454111
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 16 -31722
Середньорічна кількість акцій, шт. 400000000 400000000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду, шт. 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду, тис. грн. 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 216 194
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор 
ПАТ «Ужгородський Турбогаз»  Качур М.В.
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(місцезнаходження: 91031, м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 20 Г) пові-
домляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 18 квітня 2014 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 
91055, м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 20В, третій поверх, конференц-
зал. 

Реєстрація акціонерів проводиться з 11:30 до 11:50 за адресою прове-
дення зборів. Перелік акціонерів, які мають право брати участь у чергових 
загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому за-
конодавством України про депозитарну систему. Датою, на яку склада-
ється перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових за-
гальних зборах, є 12 квітня 2014 року.

До участі у чергових загальних зборах акціонерів допускаються акціоне-
ри, що є у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів ПАТ «ФІ-
НАНСИСТ», складеному станом на 12 квітня 2014 року в порядку, встанов-
леному законодавством України про депозитарну систему. Акціонерам 
необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представник акціо-
нерів — документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно 
вимог чинного законодавства України. 

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту ПАТ «ФІНАНСИСТ» за результатами 

фінансово-господарської діяльності ПАТ «ФІНАНСИСТ» за 2013 рік.
3. Розгляд питання про розподіл прибутку ПАТ «ФІНАНСИСТ» за 

2013 рік.
4. Основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік та їх затвер-

дження.

Для ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного чер-
гових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть звернути-
ся за адресою: 91055, м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 20В, третій поверх, 
конференц-зал, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 13:00. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Гене-
ральний директор Козлов Сергій Васильович. Телефон для довідок 
(0642) 330-784.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ 
«фІНАНСИСТ» 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 5048,9 5269,1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3929,4 4204,1
Довгострокові фінансові інвестиції  17,5 17,5
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість  145,8 85,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,5 2,5
Власний капітал -21317,2 -19773,7
Статутний капітал 19566,0 19566,0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

(41141,4) (39597,9)

Довгострокові зобов’язання 9051,4 9051,4
Поточні зобов’язання 17314,7 15991,4
Чистий прибуток (збиток) (1543,5) (8191,3)

Генеральний директор ПАТ «фІНАНСИСТ»  Козлов С.В.
МП

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «фІНАНСИСТ» 

ШАНОВНИй АКЦІОНЕР!
Відкрите акціонерне товариство «Васильківська фірма 

«Екогазсервіс»
(місцезнаходження: 08623, Київська обл., Васильківський р-н.,  

смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168)
повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів, які 

відбудуться 15 квітня 2014 року об 14:00 год. за адресою: 08623, 
Київська  обл., Васильківський р-н., смт. Калинівка, вул. Заліз-
нична, 168, актовий зал.

Реєстрація учасників для участі у річних (чергових) загальних збо-
рах розпочнеться 15 квітня 2014 року об 13:00 год. та закінчиться об 
13:45 год. за адресою: 08623, Київська обл., Васильківський р-н., смт. 
Калинівка, вул.  Залізнична, 168.

Для реєстрації акціонери Відкритого акціонерного товариства «Ва-
сильківська фірма «Екогазсервіс» повинні мати при собі документ, що 
посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати докумен-
ти (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені 
і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії зборів та за-

твердження регламенту зборів.
2. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визна-
чення основних напрямів діяльності на 2014 рік.

3. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства про роботу 
за 2013 рік.

4. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та поряд-

ку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття 
збитків Товариства за підсумками діяльності у 2013 році.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та за-
твердження значних правочинів Товариства, вчинених до дати прове-
дення річних (чергових) загальних зборів Товариства у 2014 році.

7. Про припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильків-
ська фірма «Екогазсервіс» шляхом реорганізації через перетворення 
у товариство з додатковою відповідальністю. 

8. Про призначення комісії з припинення Відкритого акціонерного 
товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс».

9. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які 
голосували проти прийняття рішення про припинення Відкритого акці-
онерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс».

10. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки.
11. Про затвердження плану перетворення. Про затвердження по-

рядку та умов здійснення перетворення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) 
загальних зборах складено станом на 24 годину 10.04.2014 року.

Акціонери Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фір-
ма «Екогазсервіс» можуть ознайомитися з документами та матеріала-
ми, необхідними для підготовки до річних (чергових) загальних зборів 
та прийняття рішень із питань порядку денного у робочі дні з 10 год. 
00 хв. до 17 год. 00 хв. за адресою: 08623, Київська обл., Васильків-
ський р-н., смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168, актовий зал, шляхом 
подання заяви на ім’я Голови правління Відкритого акціонерного това-
риства «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Відповідальна посадова 
особа Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма 
«Екогазсервіс» за порядок ознайомлення акціонерів із документами 
Колодяжна В.М.

Примітка: реєстрація для участі у річних (чергових) загальних збо-
рах здійснюється згідно з даними зведеного облікового реєстру влас-
ників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «Ва-
сильківська фірма «Екогазсервіс». У разі невідповідності даних 
документа, що посвідчує особу акціонера, даним зведеного облікового 
реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного то-
вариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс», акціонеру необхідно 
звернутися до зберігача, у якого йому відкрито рахунок у цінних папе-
рах та зберігаються належні йому акції Відкритого акціонерного това-
риства «Васильківська фірма «Екогазсервіс».

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

Найменування показника період 
звітний попере-

дній 
Усього активів  2902,2 2513,8
Основні засоби  1040,8 973,7
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 776,2 876,8
Сумарна дебіторська заборгованість  178,5 358,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 691,8 108,7
Нерозподілений прибуток 1241,4 836,2
Власний капітал 1009,9 1009,9
Статутний капітал 337,3 337,3
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 313,6 330,5
Чистий прибуток (збиток) 405,2 76,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1349000 1349000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 23

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАСИЛЬКІВСЬКА фІРМА «ЕКОГАЗСЕРВІС»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

 1. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 13002

21

 2. ПАТ АГЕНСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ 
ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ

55

 3. ПрАТ АО ТЕХНІКА 13
 4. ПрАТ АРС 46
 5. ПАТ АТМАШБУД 45
 6. ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 59

Публічне акціонерне товариство «Глухівський завод «Електро-
панель» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться «10» квітня 2014 року о 10 годині 00 хвилин за адре-
сою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 7 (зал 
для проведення конференцій в Адмінбудівлі Товариства).

Повне найменування емітента: ПАТ «Глухівський завод «Електропа-
нель»; Організаційно правова форма: АТ; Ідентифікаційний код: 
00213764; Місцезнаходження: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Інду-
стріальна, 7; Міжміський код та телефон: (05444) 2-24-17, 2-22-27; Елек-
тронна поштова адреса: elpa-law@ukrrosmetall.com.ua

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

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
4. Про затвердження звіту наглядової ради за 2013 рік.
5. Про затвердження звіту директора за 2013 рік
6. Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2013 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
8. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової 
ради.

11. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товари-
ства.

12. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами 
ревізійної комісії.

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

Найменування показника Період
Звітний попередній

Усього активів 14090 18650
Основні засоби 7575 7739
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8630 8283
Сумарна дебіторська заборгованість 2867 7147
Грошові кошти та їх еквіваленти 54 300
Нерозподілений прибуток 5425 6913
Власний капітал 5502 5502

Статутний капітал 70 70
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2976 5902
Чистий прибуток (збиток) -1488 -389
Середньорічна кількість акцій (шт..) 1390720 1390720
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року (шт..)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року (шт..)

- -

Численність працівників на кінець періоду (осіб) 67 76

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах: станом на 24-00 годину «04» квітня 
2014 року.

Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься: 10 квіт-
ня 2014 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин у приміщенні 
Адмінбудівлі Товариства за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, 
вул. Індустріальна, 7 (зал для проведення конференцій). Для реєстрації 
учасникам мати при собі документ, який посвідчує особу. Представникам 
акціонерів додатково потрібно мати довіреність, оформлену згідно чин-
ного законодавства України.

Місце ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з 
порядком денним: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріаль-
на, 7, приміщення Адмінбудівлі Товариства (зал для проведення конфе-
ренцій).

Порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами, 
пов’язаними з порядком денним: ознайомлення відбувається у примі-
щенні Товариства за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул.  Ін-
дустріальна, 7 приміщення Адмінбудівлі (зал для проведення конферен-
цій). Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів акціонери, за 
їх письмовим запитом, можуть особисто або через представників, повно-
важення яких належним чином підтверджені, ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з 
проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства у робочі дні з 08-00 години до 16-00 години (а в день 
проведення загальних зборів акціонерів без подання письмового запиту 
— також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними 
документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій 
формі в Адмінбудівлі Товариства (зал для проведення конференцій). У 
письмовому запиті акціонера обов’язково зазначаються прізвище, ім’я та 
по-батькові акціонера, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифі-
кації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відповідальна особа 
Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Ди-
ректор Товариства Секулер Олександр Юхимович.

Довідка за телефоном: (05444) 2-28-29, 2-22-27. 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛУХІВСЬКИй ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛІЗИНГ ІНфОРМАЦІйНИХ ТЕХНОЛОГІй» 

(далі –«Товариство»),  Код за ЄДРПОУ 33149830,
Місцезнаходження Товариства: 04205, м. Київ, просп. Оболонський, 

буд. 28, офіс №1 повідомляє про проведення позачергових загальних збо-
рів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лізинг інформаційних 
технологій» (далі – Збори).

Дата, час та місце проведення Зборів: 04 квітня 2014 року о 10:00 за 
адресою: 04205, м. Київ, просп. Оболонський, буд. 28, офіс №1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 
9:30 до 9:59 за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах 
– 01 квітня 2014 р. станом на 24 годину.

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

Затвердження статуту Товариства у новій редакції.1. 
Створення Наглядової ради Товариства та обрання її членів.2. 

Внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних 3. 
осіб та фізичних осіб-підприємців та публікацію особливої інформації.

Надання повноважень Фрідману Дмитру Ароновичу скликати Загаль-4. 
ні збори учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛІЗИНГ ІТ-СПВ» та представляти Товариство на Загальних зборах учас-
ників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНвІСТЮ «ЛІЗИНГ ІТ-
СПВ» з метою прийняття рішення щодо відсторонення від виконання 
обов’язків директора та обрання виконуючого обов’язки директора ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГ ІТ-СПВ».

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9-00 до 16-00 (пере-
рва з 13-00 до 14-00) за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, буд. 28, 
офіс №1, а також в день проведення позачергових загальних зборів за міс-
цем проведення позачергових загальних зборів Товариства. Посадова осо-
ба Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – генеральний директор Товариства Богодухов Дмитро 
Олександрович. Телефони для довідок: (044) 413-33-58.

Заступник генерального директора 
ПрАТ «Лізинг ІТ»                                                             Д. А. фрідман

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

 7. ПАТ БАНК ПЕРШИЙ 23
 8. ПАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
40

 9. ПАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 37
 10. ПАТ БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ 61
 11. ПАТ БЕРИСЛАВСЬКИЙ 

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
16

 12. ПАТ БЕРШАДСЬКЕ РАЙОННЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"

34

 13. ПАТ БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА 58
 14. ПАТ БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР 30
 15. ПАТ БУРГУНСЬКЕ 29
 16. ВАТ ВАСИЛЬКІВСЬКА ФІРМА 

"ЕКОГАЗСЕРВІС"
69

 17. ПАТ ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ 
РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

65

 18. ПрАТ ВЕРХНЬОХОРТИЦЬКЕ 
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

35

 19. ПрАТ ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНА ФІРМА 
"АМПЛІТУДА"

51

 20. ПАТ ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 33
 21. ПАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД 

"ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ"
70

 22. ПАТ ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 13
 23. ПАТ ГОТЕЛЬ "ОРЕАНДА" 55
 24. ПАТ ГОТЕЛЬ "ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ" 54
 25. ПрАТ ДЕЛОС 22
 26. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 11205

25

 27. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ 
ЗАВОД

56

 28. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ 57
 29. ПрАТ ДНІПРОТУРИСТ 63
 30. ПрАТ ДОЛЯ-СХІД 62
 31. ПАТ ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 52
 32. ПАТ ЕК ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО 53
 33. ПрАТ ЕНВІЖН-АКТИВИ 58
 34. ПрАТ ЕНВІЖН-УКРАЇНА 51
 35. ПАТ ЄВРАЗ БАГЛЕЙКОКС 58
 36. ПАТ ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРДИНСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 
ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО

60

 37. ПАТ ЄВРАЗ СУХА БАЛКА 59
 38. ПАТ ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ КАР’ЄР 9
 39. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ № 1
63

 40. ПАТ ЗАВОД ЗБК ІМ.С.КОВАЛЬСЬКОЇ 48
 41. ПрАТ ЗАВОД ЗБК ІМ.С.КОВАЛЬСЬКОЇ 48
 42. ПАТ ЗАПОРІЖШЛЯХБУД 35
 43. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ 

КОМБІНАТ
40

 44. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ 26
 45. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3 44
 46. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5 33
 47. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1 47
 48. ПАТ ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ" 12
 49. ПАТ ІМ.МІЧУРІНА 21
 50. ПАТ ІМЕКСБАНК 28

 51. ПАТ ІНГУЛ 44
 52. ПАТ ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-

ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
45

 53. ПАТ ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ 16
 54. ПрАТ КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
42

 55. КАЛІНІЧЕНКО СВІТЛАНА 
ВЯЧЕСЛАВІВНА

9

 56. ПАТ КБ "АКТИВ-БАНК" 23
 57. ПАТ КИЇВОБЛЕНЕРГО 52
 58. ПАТ КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ 

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
АРМАТУРОБУДУВАННЯ

8

 59. ПАТ КИЇВЦЕМЕНТ 12
 60. ПАТ КІРОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 

"КІФАДО"
36

 61. ТОВ КОВЧЕГ 14
 62. ПрАТ КОМБІКОРМ 57
 63. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

"ЄВРОБАНК"
15

 64. ПрАТ КОМПЛЕКСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ШИРОКОПРОФІЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА-2

27

 65. ПАТ КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 29
 66. ТОВ КРЕДИТ-РЕЙТИНГ 8
 67. ПрАТ КРИМСПЕЦСЕРВІС 50
 68. ПрАТ ЛЕКХІМ-ХАРКІВ 27
 69. ТОВ ЛИЧАКІВБУД 28
 70. ПрАТ ЛІЗИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ
70

 71. ПрАТ ЛЬВІВСЬКА ФАБРИКА 
ПО ПЕРЕРОБЦІ ВТОРИННОЇ 
СИРОВИНИ

41

 72. ПАТ МАРС 29
 73. ПрАТ МИКОЛАЇВЄВРОДІМ 38
 74. ПрАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

УПРАВЛІННЯ №139
45

 75. ПрАТ МИКОЛАЇВХЛІБ 40
 76. ПрАТ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА 

ГРУПА
30

 77. ПрАТ МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ 29
 78. ПрАТ МОСТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ-3 9
 79. ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

"СОЗИДАТЕЛЬ"
11

 80. ПрАТ НГК ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ 15
 81. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ 65
 82. ПрАТ ОВОЧПЛОДТОРГ 47
 83. ПрАТ ОДЕСАВИНПРОМ 24
 84. ПрАТ ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ
66

 85. ПрАТ ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ 
ЗАВОД

50

 86. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК

67

 87. ПрАТ ОКЕАН 39
 88. ПАТ ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ № 42
28

 89. ПАТ ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 36
 90. ПАТ ОРЛИЦЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

КАР'ЄР "ГРАНІТ"
10

 91. ПрАТ ПЕРЕРОБНИК 61



72

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №44, 5 березня 2014 р. 

 92. ПрАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА -508

19

 93. ПАТ ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ

22

 94. ПрАТ ПЕРШОТРАВНЕВА 
РАЙАГРОТЕХНІКА

64

 95. ПрАТ ПЕРШОТРАВНЕВИЙ 
РАЙАГРОХІМ

64

 96. ПАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 17
 97. ПЛАХТІЙ АНДРІЙ ЖОРЖОВИЧ 15
 98. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 

ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ВІННИЦЯГАЗ"
18

 99. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЖИТОМИРГАЗ"

18

 100. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "СУМИГАЗ"

18

 101. ПМОАТ ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ 
"МИКОЛАЇВТУРИСТ"

46

 102. ПрАТ ПОЛОНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 43
 103. ПрАТ ПОЛТАВАПРОММАШБУД 41
 104. ПАТ ПРИВАТБАНК 61
 105. ПАТ ПТАХОКОМБІНАТ 

"БЕРШАДСЬКИЙ"
34

 106. ПрАТ РЕНЕСАНС 38
 107. ПАТ РІВНЕОБЛЕНЕРГО 53
 108. ПрАТ РОКС 27
 109. ПрАТ САД 24
 110. ПАТ СВІТ ЕЛЕКТРОНІКИ 10
 111. ПАТ СВІТАНОК 46
 112. ПрАТ СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ 

РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

65

 113. ПрАТ СНАЙПЕР 10
 114. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ 

УПРАВЛІННЯ № 24
38

 115. ПрАТ СТАВИЩЕНСЬКЕ РТП 21
 116. ПАТ СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК 8
 117. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

"ДНІПРОІНМЕД"
15

 118. ПрАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРОЙПОЛІС"

31

 119. ПрАТ СТРИЖАВСЬКИЙ КАР’ЄР 42
 120. ПрАТ ТЕРМІНАЛ-М 32

 121. ПАТ ТЕРНІВСЬКЕ 19
 122. ПАТ ТЕРНОПІЛЬАВТОГОСП 39
 123. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ 

ШКІР "ВІНІТЕКС"
43

 124. ПрАТ ТЕТРА 34
 125. ПрАТ ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС НОРД 51
 126. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДІМ "БОРИСФЕН" 11
 127. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДІМ "АРТБУХТА" 49
 128. ПАТ ТУРИСТИЧНО – ГОТЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС "ДНІСТЕР"
54

 129. ПАТ ТФ "РОЗА" 31
 130. ПАТ УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ 68
 131. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 
25

 132. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОБ’ЄКТІВ 
ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
"УКРГАЗПРОЕКТ"

17

 133. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ

43

 134. ПАТ УКРКОМУНБАНК 66
 135. ПрАТ УКРРИБА 32
 136. ПрАТ ФЕОДОСІЙСЬКИЙ ЗАВОД КОНЬЯКІВ 

ТА ВИН
49

 137. ПрАТ ФІНАНСИСТ 69
 138. ПрАТ ФІРМА ЛІСОВА 20
 139. ПрАТ ФІРМА ЛІСОВА 20
 140. ПАТ ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА 62
 141. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО №16363
59

 142. ПрАТ ХАРКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ 
МЕХАНІЗАЦІЇ № 11

60

 143. ПАТ ХЕРСОНБУДТРАНС 32
 144. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 31
 145. ПрАТ ХЕРСОНТУРИСТ 67
 146. ПАТ ХІММЕТ 56
 147. ПрАТ ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКА 

ГРУПА SU GROUP
26

 148. ПАТ ШКІРВЗУТТЯ 68
 149. ПАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО 15962
26

 150. ПАТ ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ 42

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
emi tent@vi do mos tissmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125441
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
04.03.2014 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


