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Фондової Біржі «ІННЕКС»

НаціоНальНа комісія з ціННих паперів  
та фоНдового риНку

Н А К А З

03.03.2014  м. Київ  № 59

Щодо опису розділів та 
схем ХМL — файлів елек-
тронної форми адміністра-
тивних даних про кліринго-
ву діяльність, що 
провадиться особами, які 
провадять клірингову ді-
яльність відповідно до По-
ложення про порядок на-
дання звітності про 
провадження клірингової 
діяльності до Національ-
ної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 
2011 року № 491 «Про затвердження відкритого формату 
передачі даних між Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку та суб`єктами інформаційної взає-
модії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

02 червня 2011 року за № 658/19396 та з метою упоряд-
кування складання особами, які провадять клірингову ді-
яльність, електронної форми адміністративних даних 
про клірингову діяльність, що провадиться особами, які 
провадять клірингову діяльність, відповідно до Положен-
ня про порядок надання звітності про провадження клі-
рингової діяльності до Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року № 2994, зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 23 січня 2014 року за 
№ 144/24921,

Н А К А З У Ю :
1. Затвердити описи розділів та схем файлів в елек-

тронному вигляді на основі специфікації eXtensible 
Markup Language (XML) (далі — електронна форма) (до-
дається), яка подається особами, які провадять клірин-
гову діяльність електронної форми адміністративних да-
них (далі — дані) про клірингову діяльність, що 
провадиться особами, які провадять клірингову діяль-
ність (далі — клірингова установа) відповідно до Поло-
ження про порядок надання звітності про провадження 
клірингової діяльності до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2994, зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 23 січня 2014 року за 
№144/24921.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Наказ № 59 від 03.03.2014 р.
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2. Електронна форма адміністративних даних клірин-
гової установи складається з файлу в електронному ви-
гляді: 

Щоденні дані: «Report.xml», який відповідає схемі 
«DayCL.xsd»;

Щоквартальні дані: Report.xml», який відповідає схемі 
«QwartCL.xsd».

3. Виправлені дані подаються відповідно до встанов-
леного періоду подання Даних у вигляді вищевказаного 
файлу в електронній формі та мають містити відповід-
ний запис в структурі «Suprovod».

4. Відповідно до п.5 розділу І Положення дані кліринго-
вої установи складаються з використанням Системи до-
відників та класифікаторів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Ко-
місії від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за 
№  831/21143 (зі змінами) (далі — Система довідників та 
класифікаторів).

5. Кожна подана електронна форма повинна відповіда-
ти всім правилам побудови XML-документа відповідно до 
відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). 
Контроль за цілісністю структури та правильністю запо-
внення для кожного виду даних в електронній формі, яка 
містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C — 
(http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встанов-
люється цим наказом.

6. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії 
з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів 
у XML — документі повинен точно відповідати порядку, 
описаному XML-схемою.

7. Дані, які складаються в електронній формі форму-
ються з використанням кодування «Windows-1251».

8. Відділу програмного забезпечення, захисту інфор-
мації та адміністрування баз даних управління інформа-
ційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій 
(О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на 
веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку.

9. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управ-
ління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх 
комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього 
наказу в офіційному друкованому виданні.

10. Цей наказ є окремим документом нормативно-
технічного характеру.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку М.Назарчука. 

Голова Комісії   Д. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Голови Комісії
від 03.03.2014 № 59

Описи розділів та схем файлів в електронному 
вигляді 

1.Опис структури файлу «Report.xml» щоквартальних 
даних клірингової установи:
<?xml version=’1.0’ encoding=’Windows-1251’?> Заголовочний 

тег файлу

<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://
nssmc.gov.ua/Schem/QwartCL QwartCL.xsd' 
xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCL ' D_
EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
клірингової установи' D_NAME= 'Дані : Найменуван-
ня клірингової установи ' STD= 'Дані : Дата першого 
дня звітнього періоду ' FID= 'Дані : Дата останнього 
дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, 
станом на яку складено Дані або дати заповнення, 
STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' 
TTYPE= '017' >

Відкриття 
головного тегу

<z:DTSCL_TARIF> Тег відкриття 
структури 
«CL_TARIF»

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1=’Дані_Поля1’ ІМ`Я_ПОЛЯ2=’Дані_
Поля2’ ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«CL_TARIF»

</z:DTSCL_TARIF> Заключний тег 
структури 
«CL_TARIF»

<z:DTSCL_TITUL> Тег відкриття 
структури 
«CL_TITUL»

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1=’Дані_Поля1’ ІМ`Я_ПОЛЯ2=’Дані_
Поля2’ ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«CL_TITUL»

</z:DTSCL_TITUL> Заключний тег 
структури 
«CL_TITUL»

<z:DTSCLDOG> Тег відкриття 
структури 
«CLDOG»

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1=’Дані_Поля1’ ІМ`Я_ПОЛЯ2=’Дані_
Поля2’ ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«CLDOG»

</z:DTSCLDOG> Заключний тег 
структури 
«CLDOG»

<z:DTSGRACT> Тег відкриття 
структури 
«GRACT»

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1=’Дані_Поля1’ ІМ`Я_ПОЛЯ2=’Дані_
Поля2’ ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«GRACT»

</z:DTSGRACT> Заключний тег 
структури 
«GRACT»

<z:DTSSuprovod> Тег відкриття 
структури 
«Suprovod»

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1=’Дані_Поля1’ ІМ`Я_ПОЛЯ2=’Дані_
Поля2’ ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«Suprovod»
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</z:DTSSuprovod> Заключний тег 
структури 
«Suprovod»

<z:DTSZDDOG> Тег відкриття 
структури 
«ZDDOG»

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1=’Дані_Поля1’ ІМ`Я_ПОЛЯ2=’Дані_
Поля2’ ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«ZDDOG»

</z:DTSZDDOG> Заключний тег 
структури 
«ZDDOG»

</z:root > Заключний тег 
файлу

Файл схеми: «QwartCL.xsd»*
<schema xmlns=’http://www.w3.org/2001/XMLSchema’ 
x m l n s : z = ’ h t t p : / / n s s m c . g o v. u a / S c h e m / Q w a r t C l ’ 
targetNamespace=’http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCl’ 
elementFormDefault=’qualified’> <simpleType 
name=’EDRPOU’> <restriction base=’string’> <maxLength 
value=’12’/> </restriction> </simpleType> <simpleType 
name=’Type10’> <restriction base=’string’> <maxLength 
value=’10’/> </restriction> </simpleType> <simpleType 
name=’Type3’> <restriction base=’string’> <maxLength 
value=’3’/> </restriction> </simpleType> <simpleType 
name=’Type5’> <restriction base=’string’> <maxLength 
value=’5’/> </restriction> </simpleType> <simpleType 
name=’Type20’> <restriction base=’string’> <maxLength 
value=’20’/> </restriction> </simpleType> <simpleType 
name=’Type50’>
<restriction base=’string’> <maxLength value=’50’/> </
restriction> </simpleType> <simpleType name=’Type32’> 
<restriction base=’string’> <maxLength value=’32’/> </
restriction> </simpleType> <simpleType name=’Type100’> 
<restriction base=’string’> <maxLength value=’100’/> </
restriction> </simpleType>
<simpleType name=’Type30’> <restriction base=’string’> 
<maxLength value=’30’/> </restriction> </simpleType> 
<simpleType name=’ISIN’> <restriction base=’string’> 
<maxLength value=’12’/> </restriction> </simpleType> 
<element name=’root’> <complexType> <all> <element 
name=’DTSZDDOG’>
<complexType> <sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’> <element name=’row’ 
form=’qualified’> <complexType>
<attribute name=’DAT_ODAY’ type=’dateTime’/> <attribute 
name=’GRS_KDNO’ type=’double’/> <attribute name=’GRS_
KDOR’ type=’double’/> <attribute name=’NET_KDNO’ 
type=’double’/> <attribute name=’NET_KDOR’ 
type=’double’/> <attribute name=’Z_PRYM’ type=’string’/> 
</complexType> </element> </sequence> </complexType> 
</element> <element name=’DTSSuprovod’> 
<complexType> <sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’>
<element name=’row’ form=’qualified’> <complexType> 
<attribute name=’ISPDAT’ type=’dateTime’/> <attribute 
name=’TAG’ type=’string’/> <attribute name=’VIPRAV’ 
type=’string’/> </complexType> </element> </sequence> </
complexType> </element> <element name=’DTSGRACT’> 

<complexType> <sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’> <element name=’row’ 
form=’qualified’> <complexType> <attribute name=’A_CFI’ 
type=’z:Type10’/> <attribute name=’A_ISIN’ type=’z:ISIN’/>
<attribute name=’A_KCP’ type=’double’/> <attribute 
name=’A_KOSH’ type=’double’/> <attribute name=’A_
KVALUT’ type=’z:Type3’/> <attribute name=’A_NOM_V’ 
type=’double’/> <attribute name=’ACP_VALUT’ 
type=’z:Type3’/> <attribute name=’AE_EDRP’ 
type=’z:EDRPOU’/> <attribute name=’AE_NAME’ 
type=’string’/> <attribute name=’Z_PRYM’ type=’string’/> </
complexType> </element> </sequence>
</complexType> </element> <element name=’DTSCLDOG’> 
<complexType> <sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’> <element name=’row’ 
form=’qualified’>
<complexType> <attribute name=’DATSTDOG’ 
type=’dateTime’/> <attribute name=’NDOG’ type=’string’/> 
<attribute name=’PR_ASRH’ type=’double’/> <attribute 
name=’PR_CLSRH’ type=’double’/>
<attribute name=’PR_EDRP’ type=’z:EDRPOU’/> <attribute 
name=’PR_NAME’ type=’string’/> <attribute name=’Z_
PRYM’ type=’string’/> </complexType> </element>
</sequence> </complexType> </element> <element 
name=’DTSCL_TITUL’> <complexType> <all minOccurs=’1’ 
maxOccurs=’1’> <element name=’row’ form=’qualified’>
<complexType> <attribute name=’CL_FORZ’ 
type=’z:Type3’/> <attribute name=’CL_INDEX’ 
type=’z:Type5’/> <attribute name=’CL_CITY’ type=’string’/> 
<attribute name=’CL_STR’ type=’string’/>
<attribute name=’CL_TELZ’ type=’z:Type20’/> <attribute 
name=’CL_EMAIL’ type=’string’/> <attribute name=’CL_
WWW’ type=’string’/> <attribute name=’CL_BANKN’ 
type=’string’/>
<attribute name=’CL_BRAH’ type=’z:Type50’/> <attribute 
name=’CL_SKAPF’ type=’double’/> <attribute name=’CL_
PIB1’ type=’string’/> <attribute name=’CL_PIB2’ 
type=’string’/>
<attribute name=’CL_PIB3’ type=’string’/> <attribute 
name=’CL_PVM_D’ type=’dateTime’/> <attribute name=’CL_
PVM_N’ type=’z:Type20’/> <attribute name=’CL_PRVM_D’ 
type=’dateTime’/>
<attribute name=’CL_PRVM_N’ type=’z:Type20’/> <attribute 
name=’CL_PPVM_D’ type=’dateTime’/> <attribute 
name=’CL_PPVM_N’ type=’z:Type20’/> <attribute 
name=’CL_PIBPVM’ type=’string’/>
<attribute name=’CL_AUDN’ type=’string’/> <attribute 
name=’CL_AUD_E’ type=’z:EDRPOU’/> <attribute 
name=’CL_AUD_S’ type=’z:Type30’/> <attribute name=’CL_
AUD_D’ type=’dateTime’/>
<attribute name=’CL_AUD_P’ type=’dateTime’/> <attribute 
name=’Z_PRYM’ type=’string’/> </complexType> </
element> </all> </complexType> </element> <element 
name=’DTSCL_TARIF’>
<complexType> <sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’> <element name=’row’ 
form=’qualified’> <complexType> <attribute name=’NN’ 
type=’double’/>
<attribute name=’LST_TRF’ type=’z:Type10’/> <attribute 
name=’P_COST’ type=’double’/> <attribute name=’Z_
PRYM’ type=’string’/> </complexType> </element>
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</sequence> </complexType> </element> </all> <attribute 
name=’D_EDRPOU’ type=’z:EDRPOU’/> <attribute 
name=’D_NAME’ type=’string’/> <attribute name=’STD’ 
type=’dateTime’/>
<attribute name=’FID’ type=’dateTime’/> <attribute 
name=’NREG’ type=’string’/> <attribute name=’TTYPE’ 
type=’string’/> </complexType> </element></schema>

*Опис структури даних «CL_TITUL» до файлу схеми 
«QwartCL.xsd». Титульний аркуш.

Назва 
елемента

Зміст

CL_FORZ Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: 
організаційно-правова форма1

CL_INDEX Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову 
діяльність: поштовий індекс

CL_CITY Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову 
діяльність: населений пункт

CL_STR Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову 
діяльність: вулиця, будинок

CL_TELZ Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: 
телефон із зазначенням коду ММТЗ 

CL_EMAIL Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: 
електронна пошта

CL_WWW Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: 
веб-сторінка 

CL_
BANKN

Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову 
діяльність: найменування банку

CL_BRAH Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову 
діяльність: поточний або кореспондентський рахунок

CL_
SKAPF

Фактично сплачена частка статутного капіталу особи, 
яка провадить клірингову діяльність, тис. грн

CL_PIB1 Відомості про керівництво особи, яка провадить 
клірингову діяльність: П.І.Б. керівника

CL_PIB2 Відомості про керівництво особи, яка провадить 
клірингову діяльність: П.І.Б. заступника керівника

CL_PIB3 Відомості про керівництво особи, яка провадить 
клірингову діяльність: П.І.Б. головного бухгалтера/
бухгалтера

CL_
PVM_D

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: 
дата документа про затвердження правил проведення 
внутрішнього фінансового моніторингу

CL_
PVM_N

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: 
номер документа про затвердження правил проведення 
внутрішнього фінансового моніторингу

CL_
PRVM_D

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: 
дата документа про затвердження програми проведення 
внутрішнього фінансового моніторингу

CL_
PRVM_N

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: 
номер документа про затвердження програми проведен-
ня внутрішнього фінансового моніторингу

CL_
PPVM_D

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: 
дата документа про призначення працівника, відпові-
дального за проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу

CL_
PPVM_N

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: 
номер документа про призначення працівника, відпові-
дального за проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу

CL_
PIBPVM

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: 
П.І.Б. працівника, відповідального за проведення 
внутрішнього фінансового моніторингу

CL_AUDN Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка 
провадить клірингову діяльність: П.І.Б. (найменування) 
аудитора (аудиторської фірми)

CL_
AUD_E

Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка 
провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми

CL_
AUD_S

Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка 
провадить клірингову діяльність: номер свідоцтва про 
внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

CL_
AUD_D

Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка 
провадить клірингову діяльність: дата видачі свідоцтва 
про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

CL_
AUD_P

Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка 
провадить клірингову діяльність: дата проведення 
аудиторської перевірки

Z_PRYM Примітки

*Опис структури даних «CLDOG» до файлу схеми 
«QwartCL.xsd». Довідка про укладені особою, яка про-
вадить клірингову діяльність, договори про клірингове 
обслуговування.

Назва 
елемента

Зміст

NDOG Дані про учасника клірингу: номер договору про 
клірингове обслуговування

DATSTDOG Дані про учасника клірингу: дата договору про 
клірингове обслуговування

PR_EDRP Дані про учасника клірингу: код за ЄДРПОУ
PR_NAME Дані про учасника клірингу: найменування
PR_CLSRH Дані про учасника клірингу: кількість субрахунків 

клієнтів учасника клірингу, шт. 
PR_ASRH Дані про учасника клірингу: кількість клірингових 

субрахунків учасників клірингу, шт.
Z_PRYM Примітки

*Опис структури даних «GRACT» до файлу схеми 
«QwartCL.xsd». Довідка про активи гарантійного фонду 
особи, яка провадить клірингову діяльність.

Назва 
елемента

Зміст

AE_NAME Активи фонду — цінні папери: найменування емітента
AE_EDRP Активи фонду — цінні папери: код за ЄДРПОУ емітента 

або ідентифікаційний код з торговельного, судового або 
банківського реєстру емітента (для нерезидентів) 

A_ISIN Активи фонду — цінні папери: міжнародний ідентифіка-
ційний номер цінних паперів

A_CFI Активи фонду — цінні папери: дані про цінні папери: 
код1

A_NOM_V Активи фонду — цінні папери: номінальна вартість 
одного цінного папера

ACP_
VALUT

Активи фонду — цінні папери: номінальна вартість 
одного цінного папера, код валюти2 

A_KCP Активи фонду — цінні папери: кількість цінних паперів, шт.
A_KOSH Активи фонду: кошти 

A_KVALUT Активи фонду: код валюти2

Z_PRYM Примітки

*Опис структури даних «ZDDOG» до файлу схеми 
«QwartCL.xsd». Довідка про здійснення особою, яка про-
вадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укла-
деними на фондових біржах та поза фондовими біржами.

Назва 
елемента

Зміст

DAT_ODAY Дата операційного дня
GRS_KDOR Кількість договорів, укладених на фондових біржах, за 

якимии особа, яка провадить клірингову діяльність, 
здійснила кліринг за методом гросс основи «gross», шт.

NET_KDOR Кількість договорів, укладених на фондових біржах, за 
якими особа, яка провадить клірингову діяльність, 
здійснила кліринг за методом нетто основи «нетто», шт.
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GRS_KDNO Кількість договорів, укладених поза фондовими біржами, 
за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, 
здійснила кліринг за методом гросс основи «gross», шт.

NET_KDNO Кількість договорів, укладених поза фондовими 
біржами, за якими особа, яка провадить клірингову 
діяльність, здійснила кліринг за методом нетто основи 
«нетто», шт.

Z_PRYM Примітки

*Опис структури даних «CL_TARIF» до файлу схеми 
«QwartCL.xsd». Довідка про здійснення особою, яка про-
вадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, 
укладеними на фондових біржах та поза фондовими бір-
жами.

Назва елемента Зміст
NN Номер за порядком

LST_TRF Вид тарифів на клірингові послуги особи, яка 
провадить клірингову діяльність

P_COST Вартість послуги особи, яка провадить клірингову 
діяльність

Z_PRYM Примітки

*Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми 
«QwartCL.xsd». Довідка для виправлених Даних особи, 
яка провадить клірингову діяльність.
Назва елемента Зміст

ISPDAT Дата заповнення 
VIPRAV Перелік виправлень та обгрунтування виправле-

них Даних
TAG Примітки

2.Опис структури файлу «Report.xml» щоденних даних 
клірингової установи:
<?xml version=’1.0’ encoding=’Windows-1251’?> Заголовочний 

тег файлу
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://
nssmc.gov.ua/Schem/DayCL DayCL.xsd' 
xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCL ' 
D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ клірингової установи' D_NAME= 'Дані : 
Найменування клірингової установи ' STD= 'Дані : 
Дата першого дня звітнього періоду ' FID= 'Дані : 
Дата останнього дня звітнього періоду (у разі 
заповнення дати, станом на яку складено Дані або 
дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' 
NREG= 'False' TTYPE= '017' >

Відкриття 
головного тегу

<z:DTSNOSTDOG> Тег відкриття 
структури 
«NOSTDOG»

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1=’Дані_Поля1’ ІМ`Я_ПОЛЯ2=’Дані_
Поля2’ ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«NOSTDOG»

</z:DTSNOSTDOG> Заключний тег 
структури 
«NOSTDOG»

<z:DTSORGSTDOG> Тег відкриття 
структури 
«ORGSTDOG»

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1=’Дані_Поля1’ ІМ`Я_ПОЛЯ2=’Дані_
Поля2’ ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«ORGSTDOG»

</z:DTSORGSTDOG> Заключний тег 
структури 
«ORGSTDOG»

<z:DTSSuprovod> Тег відкриття 
структури 
«Suprovod»

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1=’Дані_Поля1’ ІМ`Я_ПОЛЯ2=’Дані_
Поля2’ ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури 
«Suprovod»

</z:DTSSuprovod> Заключний тег 
структури 
«Suprovod»

</z:root > Заключний тег 
файлу

Файл схеми: «DayCL.xsd»**
<schema xmlns=’http://www.w3.org/2001/XMLSchema’ 
xmlns:z=’http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCl’
targetNamespace=’http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCl’ 
elementFormDefault=’qualified’>
<simpleType name=’EDRPOU’> <restriction base=’string’> 
<maxLength value=’12’/> </restriction> </simpleType> 
<simpleType name=’ISIN’> <restriction base=’string’>
<maxLength value=’12’/> </restriction> </simpleType> 
<simpleType name=’Type10’> <restriction base=’string’> 
<maxLength value=’10’/> </restriction>
</simpleType> <simpleType name=’Type3’> <restriction 
base=’string’> <maxLength value=’3’/> </restriction> </
simpleType> <simpleType name=’Type100’>
<restriction base=’string’> <maxLength value=’100’/> </
restriction> </simpleType> <element name=’root’> 
<complexType> <all> <element name=’DTSSuprovod’>
<complexType> <sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’> <element name=’row’ 
form=’qualified’> <complexType> <attribute name=’ISPDAT’ 
type=’dateTime’/>
<attribute name=’TAG’ type=’string’/> <attribute 
name=’VIPRAV’ type=’string’/> </complexType> </element> 
</sequence> </complexType> </element> <element 
name=’DTSORGSTDOG’>
<complexType> <sequence minOccurs=’0’ 
maxOccurs=’unbounded’> <element name=’row’ 
form=’qualified’> <complexType> <attribute name=’NN’ 
type=’double’/> <attribute name=’BSLEDRP’ 
type=’z:EDRPOU’/>
<attribute name=’BSLNAME’ type=’string’/> <attribute 
name=’BY_EDRP’ type=’z:EDRPOU’/> <attribute 
name=’BY_NAME’ type=’string’/> <attribute name=’CL_
METD’ type=’double’/>
<attribute name=’CP_CFI’ type=’z:Type10’/> <attribute 
name=’CP_VALUT’ type=’z:Type3’/> <attribute 
name=’DATCNTR’ type=’dateTime’/> <attribute 
name=’DATVIDOM’ type=’dateTime’/>
<attribute name=’DBYEDRP’ type=’z:EDRPOU’/> <attribute 
name=’DBYNAME’ type=’string’/> <attribute 
name=’DSLEDRP’ type=’z:EDRPOU’/> <attribute 
name=’DSLNAME’ type=’string’/>
<attribute name=’E_EDRP’ type=’z:EDRPOU’/> <attribute 
name=’E_NAME’ type=’string’/> <attribute name=’ISIN’ 
type=’z:ISIN’/> <attribute name=’KCP’ type=’double’/> 
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<attribute name=’NCNTR’ type=’z:Type100’/>
<attribute name=’NOM_V’ type=’double’/> <attribute 
name=’NVIDOM’ type=’z:Type100’/> <attribute name=’ORG_
EDRP’ type=’z:EDRPOU’/> <attribute name=’ORG_NAME’ 
type=’string’/>
<attribute name=’Z_PRYM’ type=’string’/> </complexType> 
</element> </sequence> </complexType> </element> 
<element name=’DTSNOSTDOG’> <complexType> 
<sequence minOccurs=’0’ maxOccurs=’unbounded’>
<element name=’row’ form=’qualified’> <complexType> 
<attribute name=’NN’ type=’double’/> <attribute 
name=’BSLEDRP’ type=’z:EDRPOU’/> <attribute 
name=’BSLNAME’ type=’string’/>
<attribute name=’BY_EDRP’ type=’z:EDRPOU’/> <attribute 
name=’BY_NAME’ type=’string’/> <attribute name=’CL_
METD’ type=’double’/> <attribute name=’CP_CFI’ 
type=’z:Type10’/>
<attribute name=’CP_VALUT’ type=’z:Type3’/> <attribute 
name=’DATSTDOG’ type=’dateTime’/> <attribute 
name=’DBYEDRP’ type=’z:EDRPOU’/> <attribute 
name=’DBYNAME’ type=’string’/>
<attribute name=’DSLEDRP’ type=’z:EDRPOU’/> <attribute 
name=’DSLNAME’ type=’string’/> <attribute name=’E_
EDRP’ type=’z:EDRPOU’/> <attribute name=’E_NAME’ 
type=’string’/>
<attribute name=’ISIN’ type=’z:ISIN’/> <attribute name=’KCP’ 
type=’double’/> <attribute name=’NDOG’ type=’z:Type100’/> 
<attribute name=’NOM_V’ type=’double’/> <attribute 
name=’Z_PRYM’ type=’string’/>
</complexType> </element> </sequence> </complexType> 
</element> </all> <attribute name=’D_EDRPOU’ 
type=’z:EDRPOU’/> <attribute name=’D_NAME’ 
type=’string’/> <attribute name=’STD’ type=’dateTime’/>
<attribute name=’FID’ type=’dateTime’/> <attribute 
name=’NREG’ type=’string’/> <attribute name=’TTYPE’ 
type=’string’/> </complexType> </element></schema>

**Опис структури даних «ORGSTDOG» до файлу схе-
ми «DayCL.xsd». Довідка про здійснення особою, яка 
провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, 
укладеними на фондових біржах.

Назва 
елемента

Зміст

NN Номер за порядком
E_EDRP Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або банківського реєстру 
емітента (для нерезидентів) 

E_NAME Найменування емітента
ISIN Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

CP_CFI Дані про цінні папери: код1
NOM_V Дані про цінні папери: номінальна вартість одного 

цінного папера
CP_VALUT Номінальна вартість одного цінного папера: код 

валюти2 
CL_METD Метод клірингу: 1- гросс основи «gross»; 2- нетто 

основи «нетто»
ORG_EDRP Дані про організатора торгівлі: код за ЄДРПОУ
ORG_NAME Дані про організатора торгівлі: найменування

NCNTR Реквізити біржового контракту (реєстраційний номер у 
системі організатора торгівлі)

DATCNTR Дата біржового контракту (дата реєстрації у системі 
організатора торгівлі)

NVIDOM Реквізити клірингової відомості (номер клірингової 
відомості)

DATVIDOM Дата клірингової відомості
KCP Кількість цінних паперів (шт.)

BSLEDRP Дані про брокера продавця: код за ЄДРПОУ
BSLNAME Дані про брокера продавця: найменування
BY_EDRP Дані про брокера покупця: код за ЄДРПОУ
BY_NAME Дані про брокера покупця: найменування
DSLEDRP Дані про депозитарну установу продавця: код за 

ЄДРПОУ
DSLNAME Дані про депозитарну установу продавця: найменуван-

ня
DBYEDRP Дані про депозитарну установу покупця: код за 

ЄДРПОУ
DBYNAME Дані про депозитарну установу покупця: найменуван-

ня
Z_PRYM Примітки

**Опис структури даних «NOSTDOG» до файлу схеми 
«DayCL.xsd». Довідка про здійснення особою, яка про-
вадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, 
укладеними поза фондовими біржами.

Назва 
елемента

Зміст

NN Номер за порядком
E_EDRP Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або банківського реєстру 
емітента (для нерезидентів) 

E_NAME Найменування емітента
ISIN Дані про цінні папери: код1

CP_CFI Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
NOM_V Дані про цінні папери: номінальна вартість одного 

цінного папера
CP_VALUT Номінальна вартість одного цінного папера: код 

валюти2
CL_METD Метод клірингу: 1- гросс основи «gross»; 2- нетто 

основи «нетто»
BSLEDRP Дані про брокера продавця: код за ЄДРПОУ
BSLNAME Дані про брокера продавця: найменування
BY_EDRP Дані про брокера покупця: код за ЄДРПОУ
BY_NAME Дані про брокера покупця: найменування
DSLEDRP Дані про депозитарну установу продавця: код за 

ЄДРПОУ
DSLNAME Дані про депозитарну установу продавця: найменуван-

ня
DBYEDRP Дані про депозитарну установу покупця: код за 

ЄДРПОУ
DBYNAME Дані про депозитарну установу покупця: найменуван-

ня
KCP Кількість цінних паперів (шт.)

DATSTDOG Дата укладання договору (дата вчинення правочину)
NDOG Номер договору (реквізити правочину)

Z_PRYM Примітки

**Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми 
«DayCL.xsd». Довідка для виправлених Даних особи, 
яка провадить клірингову діяльність.

Назва 
елемента

Зміст

ISPDAT Дата заповнення 
VIPRAV Перелік виправлень та обгрунтування виправлених 

Даних
TAG Примітки

Примітка: Атрибути елементів входять до складу xml-
файлів за наявності в них даних. Типи даних застосову-
ються для формування Даних зі сприйнятним змістом 
для людини.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення 
про оприлюднення доопрацьованого 

регуляторного акта 
Доопрацьований проект рішення Комісії «Про схва-

лення доопрацьованого проекту рішення «Про унесення 
змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 19 липня 2012 року №996» (далі — 
доопрацьований проект Рішення) розроблений із ураху-
ванням пропозицій та зауважень, наданих ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» під час оприлюднення 
Рішення Комісії від 24.12.2013 року №2972 яким схвале-
но доопрацьований проект рішення «Про унесення змін 
до Положення про особливості організації та проведення 
внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасни-
ках фондового ринку» (далі — проект Рішення). 

Проект Рішення було розроблено на підставі, зокре-
ма, Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг».

Проект Рішення встановлював особливості організа-
ції та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в 
професійних учасниках фондового ринку та розповсю-
джується на професійних учасників фондового ринку, 
крім банків.

Під час оприлюднення проекту Рішення, ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» надало пропозиції допо-
внити проект Рішення нормою, що дія цього положення 
поширюється також на Центральний депозитарій цінних 
паперів.

Зазначені пропозиції та зауваження ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» Комісією враховано в повному 
обсязі та доопрацьовано проект Рішення.

Так, доопрацьованим проектом Рішення змінено на-
зву та доповнено відомостями, що дія положення розпо-
всюджується також на Центральний депозитарій цінних 
паперів.

Доопрацьований проект рішення «Про унесення змін 
до рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 19 липня 2012 року №996» схвалено 
рішенням Комісії від 04 березня 2014 року №271.

Пропозиції та зауваження до зазначеного доопрацьо-
ваного проекту надсилаються на поштову адресу Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 
01010, м. Київ — 601, вул. Московська, 8, корп. 30, де-
партамент контрольно — правової роботи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку або на елек-
тронну адресу: kp-prof@nssmc.gov.ua.

Доопрацьований проект рішення, проект регуляторно-
го акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднюються 
на офіційному веб — сайті Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку: www.nssmc.gov.ua .

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРи!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ»
 (код за ЄДРПОУ 32850366, місцезнаходження: 01021, Україна, м. Київ, 

вул. Інститутська, буд.28) повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства (надалі — Збори)

Дата проведення Загальних зборів: 15 квітня 2014 року
Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 01021, м. Київ, 

вул. Інститутська, буд.28, оф.1
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі 

в Зборах: 14 годин 15 хвилин
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 

участі в Зборах: 14 годин 45 хвилин
Дата складення переліку акціонерів ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДиНГ», 

які мають право на участь у Загальних зборах, визначається станом на 
24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 
24 годину 9 квітня 2014 року).

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії і затвердження регламенту Загальних збо-

рів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2013 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

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

(контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, 
обраними на зборах. Обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

10. Про внесення змін до Статуту, шляхом викладення Статуту у новій 
редакції. Затвердження нової редакції Статуту.

11. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

13. Підтвердження повноважень посадових осіб.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть 

прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціо-
нерні товариства». Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточ-
ний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше 
ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку визначеному Законом 
України «Про акціонерні товариства»

Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам — паспорт, 
представникам акціонерів — належним чином оформлені довіреності та 
паспорт. Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства за адресою: 01021, Україна, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 28 
оф.1 кожного робочого дня з 10.00 до15.00 години, а в день проведення 
Загальних зборів — також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Товари-
ства Базильчук А.В.

Телефон для довідок: (044) 585-25-73.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2013 рік 

(тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 182723 126765
Основні засоби 83864 80089
Довгострокові фінансові інвестиції 85 85
Запаси 2752 2558
Сумарна дебіторська заборгованість 30364 34144
Грошові кошти та їх еквіваленти 7866 837
Нерозподілений прибуток 866 683
Власний капітал 95199 95016
Статутний капітал 86000 86000
Довгострокові зобов’язання 47203 20192
Поточні зобов’язання 40321 11557
Чистий прибуток (збиток) 183 921
Середньорічна кількість акцій (шт.) 86000000 86000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 316 304

Генеральний директор  Базильчук А.В.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» 
(код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харків-

ська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1) 
ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКиЙ» (надалі — Товариство) 

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства 
(надалі — загальні збори) 16 квітня 2014 року о 13 годині 00 хвилин. 
Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська 
область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1, актова 
зала Будинку культури. Реєстрація учасників загальних зборів відбува-
тиметься у день проведення загальних зборів з 12 години 00 хвилин до 
12 години 45 хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 10 квітня 
2014 року.

Порядок денний: 
Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів ак-1. 

ціонерів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКиЙ», затвердження ре-
гламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Звіт Виконавчого органу ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАН-2. 
СЬКиЙ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2013 рік.

Звіт директора ДОЧІРНЬОГО ПІДПРиЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» 3. 
ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКиЙ» про результати фінансово-
господарської діяльності підприємства за 2013 рік. 

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії стосовно фінансо-4. 
вої звітності Товариства за 2013 рік та фінансової звітності ДОЧІРНЬОГО 
ПІДПРиЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАН-
СЬКиЙ» за 2013 рік.

Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.5. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.6. 
Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 7. 

у новій редакції.
Про внесення змін до Статуту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРиЄМСТВА «АГ-8. 

РОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКиЙ» шляхом викла-
дення його у новій редакції.

Про затвердження договорів та додаткових угод значних правочинів, 9. 
вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищу-
вала 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності 
Товариства за 2012 р., і які вчинялися з 07.08.2013 року по 
15.04.2014 року.

Про попереднє схвалення значних правочинів.10. 
Про розподіл прибутку і збитків Товариства.11. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», (тис. грн.)

Найменування показників Період
Звітний 
2013 р.

Попередній
2012 р.

Усього активів 546 554 370 756
Основні засоби 157 117 141 967
Довгострокові фінансові інвестиції 6 000 6 000
Запаси 254 734 51 518
Сумарна дебіторська заборгованість 51 282 58 778
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 784 3 769
Нерозподілений прибуток 88 531 130
Власний капітал 179 374 98 297
Статутний капітал 78 994 16 448
Довгострокові зобов’язання 207 600 236 013
Поточні зобов’язання 129 747 34 473
Чистий прибуток (збиток) 25 845 168 196
Середньорічна кількість акцій (шт.) 315 974 366 65 793 200
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

366 393

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, ак-
ціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 8.00 до 17.00 (пе-
рерва 12.00-13.00) або у день проведення загальних зборів за адресою: 
Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, 
вул. Леніна, 1. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Жиха-
рєв Ю.О. Телефон для довідок — (05746)-40-931, контактна особа — се-
кретар корпоративний Ткаченко Надія Юріївна.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, 
що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів — дові-
реність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що 
посвідчує особу.

Генеральний директор  Ю.О. Жихарєв

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СМІЛААГРОПОСТАЧ» 

(надалі — Товариство) код ЄДРПОУ 00908703
місцезнаходження:  

20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Жовтнева 77,
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі — загальні 

збори) відбудуться 22 квітня 2014 року о 10.00 год., за адресою (місце 
проведення): Черкаська обл., м. Сміла, вул. Жовтнева 77, адмінбу-
дівля Товариства, кабінет № 1 директора.

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

1. Обрання голови та секретаря, членів лічильної комісії загальних 
зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів 
Товариства.

2. Розгляд звіту Виконавчого органу — Директора Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Директора.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяль-
ності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради. 
4. Розгляд звіту Ревізора Товариства про результати діяльності за 

2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора. 
5. Затвердження рішень Наглядової ради та Директора Товариства 

за період з 22.04.2013р., по 22.04.2014р.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 

31.12.2013р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 

підсумками роботи Товариства у 2013 році.
8. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття 
такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих 
значних правочинів, надання повноважень на укладання таких право-
чинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних 
зборах Товариства здійснюватиметься 22 квітня 2014р., з 09.15 до 
09.45 год., за місцем проведення зборів: 20700, Черкаська обл., м. Смі-
ла, вул. Жовтнева 77, адмінбудівля Товариства, кабінет № 1 директо-
ра. 

Дата складання переліку акціонерів Товариства які мають право на 
участь у загальних зборах Товариства 24.00 год., 15 квітня 2014 року.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, або інший документ, що 

ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів — паспорт 
або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а 
також довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства 
України. 

Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів Товариства за адресою: Черкаська область, 
м. Сміла, вул. Жовтнева 77, адмінбудівля Товариства, кабінет № 1 ди-
ректора, у робочі дні з 9.00 до 10.00 год. У день проведення загальних 
зборів у місці проведення зборів з 09.15 до 09.45 год. Посадовою осо-
бою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми є директор Яненко Дмитро Анатолійович. Телефон для довідок: 
(04733) 4-23-96.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника Період
2013 рік 2012 рік

Усього активів 642,4 619,5
Основні засоби 278,9 314,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 58,4 58,4
Сумарна дебіторська заборгованність 264,4 214,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 8,2 0,2
Нерозподілений прибуток -441,4 -505,2
Власний капітал 571,3 504,2
Статутний капітал 158,9 158,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 71,1 115,3
Чистий прибуток (збиток) 67,1 37,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 635760 635760
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
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ШАНОВНиЙ АКЦІОНЕРЕ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАїНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННя, БІОТЕХНОЛОГІї 
ТА фАРМАЦІї» 

(місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18) повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
17 квітня 2014 року о 10 годині 30 хвилин за адресою: 01042, 
м. Київ, вул. Чигоріна, 18, 4 поверх, кімната. № 405(приймальня 
Генерального директора). Реєстрація акціонерів та їх представни-
ків проводитиметься 17.04.2014р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 25 хв. за 
місцем проведення чергових загальних зборів. Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
«11»  квітня 2014 року. Реєстрація акціонерів, які прибудуть для учас-
ті в чергових загальних зборах ПрАТ «Український науково-дослідний 
інститут харчування, біотехнології та фармації», буде здійснюватись 
за умови пред’явлення документу, що посвідчує особу (паспорт), 
представників акціонерів — за умови пред’явлення паспорту та на-
лежно оформленої довіреності.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про 

результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. 
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності в 2013 році. 
5. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності в 2013 році. 
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-

вариства за підсумками роботи в 2013 році. 
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2014 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-

дової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів(контрактів), 

що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами На-
глядової ради.

З документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, 
акціонери можуть ознайомитися у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) 
з 09.15 по 17.00 годину за місцезнаходженням Товариства: 01042, 
м. Київ, вул. Чигоріна, 18, 4 поверх, кімната № 413, а в день прове-
дення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення. Особа 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
Головний бухгалтер Мулява Любов Антонівна. Тел. для довідок: 
(044) 2848671.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів  17956,7 16265,6
Основні засоби  134,9  754,5
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  241,9  239,9
Сумарна дебіторська заборгованість  15712,6  14268,0
Грошові кошти та їх еквіваленти  1296,9  526,4
Нерозподілений прибуток  3057,1  3057,1
Власний капітал  4298,5  4298,5
Статутний капітал  1000,0 1000,0
Довгострокові зобов’язання  8485,0  8485,0
Поточні зобов’язання  5173,2  3482,1
Чистий прибуток (збиток)  -  -
Середньорічна кількість акцій (шт.)  4000,0  4000,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  18  18

Наглядова Рада Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИГОДСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ»

/код ЄДРПОУ 00274232/
Повідомлення про загальні збори

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРи!
Публічне акціонерного товариства «Вигодський лісокомбінат» по-

відомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Това-
риства, які відбудуться 17 квітня 2014 року за адресою: Івано-
франківська область, Долинський район, смт.Вигода, 
вул. Данила Галицького,63 (будинок культури). 

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 
17 квітня 2014 року з 09-00 до 10-45 годин за адресою проведення 
Загальних зборів акціонерів.

Початок Загальних зборів акціонерів об 11-00 годині 17 квітня 
2014 року 

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «Вигодський лісокомбі-
нат» 11 квітня 2014 року.

ПОРяДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження голови зборів та секретаря зборів.
2. Обрання складу Лічильної комісії.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово — гос-

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

4. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результа-

ти перевірки фінансово–господарської діяльності Товариства за 
2013 рік. Затвердження балансу Товариства за 2013 рік.

6. Порядок розподілу прибутку або визначення порядку покриття 
збитків.

7. Обрання членів Ревізійної комісії.
8. Затвердження договорів, укладених з банківськими установами, 

пролонгація діючих та/або укладення нових договорів. 

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

Найменування показника період
Звітний 

2012
Попередній 

2013
Усього активів 16747 15218
Основні засоби 3455 2243
Довгострокові фінансові інвестиції 11901 11901
Запаси 88 88
Сумарна дебіторська заборгованість 1136 845
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 1
Нерозподілений прибуток -7444 -8283
Власний капітал (інший додатковий 
капітал)

16494 15154

Статутний капітал 1199 1199
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 253 64
Чистий прибуток (збиток) -7444 -8283
Середньорічна кількість акцій (шт.) 119 934 250 119 934 250
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періо-
ду (осіб)

10 10

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами та до-
кументами, пов’язаними з порядком денним зборів в робочі дні з 9.00 
до 12.00 за місцем знаходження Товариства за адресою: Івано-
Франківська обл., Долинський район, смт. Вигода, вул. Д. Галицько-
го,63. Відповідальна особа за ознайомлення з документами Пенгрин 
Ліліана Йосипівна, кабінет №313. При цьому, до правління подається 
письмове клопотання з переліком необхідних для ознайомлення до-
кументів. Для ознайомлення з документами та для участі у зборах 
пред’являється паспорт, а для представників юридичних осіб, також, 
довіреність на представника. 

Довідки за тел.: 0504333101, 0347761035.
Генерального директора ПАТ «Вигодський лісокомбінат» 

______________Наум я.я.
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(Код за ЄДРПОУ 13733276, місцезнаходження: 07300, Україна, Київ-
ська область, Вишгородський район, місто Вишгород, вулиця Набереж-
на, будинок 7д)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «15» квітня 2014 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: 
07300, Україна, Київська область, Вишгородський район, місто Виш-
город, вулиця Набережна, будинок 7д, 3-й поверх, кімната 1.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметь-
ся «15» квітня 2014 року з 15:00 год. до 15:55 год. за місцем проведення 
зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 09.04.2013р.

ПОРяДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень. Обрання секретаря зборів. Затвердження регламенту 
зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-
візора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 
31.12.2013р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2013 рік.

6. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання Статуту Товариства.

7. Затвердження Положення « Про одноосібний виконавчий орган 
(Директора).

8. Припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.
9. Обрання одноосібного виконавчого органу (Директора), затвер-

дження умов контракту, що укладається з ним. Обрання особи, яка упов-
новажується на підписання цього договору .

10. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Това-
риства.

11. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства, затвер-
дження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаєть-
ся з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих до-
говорів.

12. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-

правового або трудового договору, що укладається з ним. Обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання цього договору.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ХАРЧОПРОДТОРГ» (тис. грн.)

Найменування показника 2013 рік 2012рік
Всього активів 1791 1933
Основні засоби 1501 1508 
Незавершене будівництво
Довгострокові фінансові активи
Запаси 197 270
Сумарна дебіторська заборгованість 17 11
Грошові кошти та їх еквіваленти 53 52
Нерозподілений прибуток 1031 1112
Власний капітал 567 567
Статутний капітал 2 2
Поточні зобов’язання 190 251
Чистий прибуток (збуток) -64 96
Середньорічна кількість акцій 214 214
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 44 46

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта — доручення на право участі в 
загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства Укра-
їни.

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного у робочі дні з 08:00 год. до 17:00 год. за місцезна-
ходженням Товариства: 07300, Україна, Київська область, Вишгород-
ський район, місто Вишгород, вулиця Набережна, будинок 7д, 3-й поверх, 
кабінет бухгалтерії Товариства. Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Гаврило-
ва В.О. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та про-
ектів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів 
до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кіль-
кісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до скла-
ду органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення за-
гальних зборів.

Телефон для довідок: (04596) — 54184, 54921.
Наглядова рада ПрАТ «ХАРЧОПРОДТОРГ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЧОПРОДТОРГ»

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІя «фЕНІКС»
Повідомляємо Вас про скликання чергових річних Загальних зборів ак-

ціонерів, які відбудуться 29 квітня 2014 року за адресою: м. Київ, про-
спект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал. 

Реєстрація учасників зборів проводиться з 11 до 12 години за адресою: 
м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал. 

Початок Зборів о 12 годині.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах є 23 квітня 2014 року.
Для реєстрації та участі Ви повинні мати при собі паспорт, а ваші пред-

ставники — паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог чинно-
го законодавства. 

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, кімната 8, у робочі 
дні з понеділка по п’ятницю з 09 до 18 години.

Довідки за телефоном: (044) 596-95-17. Особа відповідальна за озна-
йомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного: юрист, Слободян Валентина Валеріївна.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а 

також затвердження регламенту Зборів.
2. Звіт виконавчого органу про роботу товариства за 2013 рік. 
3. Звіт ревізора про проведену роботу за звітний період. 
4. Звіт внутрішнього аудитора про проведену роботу за звітний період.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, 

звіту ревізора, звіту внутрішнього аудитора.
6. Затвердження балансу та звіту про діяльність товариства за 2013 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку та збитку за 2013 рік.
8. Затвердження плану розподілу прибутку на 2014 рік.

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

Найменування показника Період
Звітний Попере-

дній
Усього активів 71098 62909
Основні засоби 474 571
Довгострокові фінансові інвестиції 35259 36009
Запаси 28 19
Сумарна дебіторська заборгованість 17246 12975
Грошові кошти та їх еквіваленти 10219 7126
Нерозподілений прибуток -13469 -21358
Власний капітал 64412 58080
Статутний капітал 27300 27300
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1195 260
Чистий прибуток (збиток) 6332 4802
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) 8 6

Генеральний директор  В.В. Кривошапка
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ШАНОВНиЙ АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МАКІїВКОКС»
(місцезнаходження: 86106, Донецька область,  

м. Макіївка, вул. Горького, 1; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32598706)
(далі — Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів 

Товариства (далі — Збори).
Дата та час проведення Зборів: 16 квітня 2014 року о 12 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: 86106, Донецька область, м. Макіївка, 

вул. Горького, 1, будинок санітарно-побутового корпуса, 2 поверх, зала 
оперативних засідань.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 16 квітня 
2014 року об 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 16 квітня 
2014 року об 11 год. 45 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 86106, Донецька область, м. Ма-
кіївка, вул. Горького, 1, будинок санітарно-побутового корпуса, 2 поверх, 
зала оперативних засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: станом на 24 годину 10 квітня 2014 року. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСяТЬСя НА ГОЛОСУВАННя,  
ЗГІДНО З ПОРяДКОМ ДЕННИМ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово — господарської діяльнос-

ті Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2013 рік з ураху-

ванням вимог, передбачених законом. 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
8. Обрання Ревізора Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з 

Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-
риством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

11. Внесення змін до Статуту Товариства.
12. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.
При реєстрації для участі в Зборах при собі необхідно мати: акціоне-

рам — паспорт; представникам акціонерів — паспорт і документ, що підтвер-
джує повноваження представника на участь та голосування на Зборах. 

Ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть озна-
йомитися під час підготовки до Зборів, відбуватиметься за письмовими 
запитами акціонерів у відповідності до Статуту Товариства у робочі дні (з 
понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 8 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. та з 
13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.) за місцезнаходженням Товариства: 86106, 
Донецька область, м. Макіївка, вул. Горького, 1, відділ цінних паперів, а в 
день проведення Зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — ди-
ректор з правового забезпечення та корпоративного управління Білоу-
сов Ю.М. Телефон для довідок: (06232) 9-13-03. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРАТ «МАКІїВКОКС» (тис. грн.) 

Найменування показника період 
звітний 
(2013 р.)

попередній 
(2012 р.)

Усього активів  1028693 892834
Основні засоби  696269 640674
Довгострокові фінансові інвестиції  2730 2730
Запаси 80482 74963
Сумарна дебіторська заборгованість  205287 81627
Грошові кошти та їх еквіваленти 5207 674
Нерозподілений прибуток 248475 246822
Власний капітал 352839 351186
Статутний капітал 90751 90751
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 9396 123154
Поточні зобов’язання і забезпечення 666458 418494
Чистий прибуток (збиток) 1653 13301
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9075071617 9075111200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

294851 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

4 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2877 3028
Наглядова рада ПРАТ «МАКІїВКОКС».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2», 

що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. П'ятидесятиріччя СРСР, 
147, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, що 
відбудуться «16» квітня 2014 року о 14-00 за адресою: м. Харків, 
пр. П'ятидесятиріччя СРСР, 147, Актова зала адміністративної бу-
дівлі АТ «Харківська автобаза №2». Реєстрація осіб, що прибули для 
участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів, за-
значеним вище, «16» квітня 2014р. з 13-00 до 13-40. Перелік акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 
24 годину 10 квітня 2014р. 

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

1.Обрання лічильної комісії зборів. 2. Обрання Секретаря зборів. 
3. Річний звіт Правління Товариства за 2013 рік. 4. Звіт Ревізійної комісії 
щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Звіт 
Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Правління. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 
2013 рік. 9. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на 
суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звіт-
ності Товариства. 10. Про припинення повноважень Наглядової ради та 
обрання членів Наглядової ради. 11. Затвердження умов цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру 
їх винагороди. 12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради. 13. Про припинення повноважень 
Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії. 14. Затвердження 
умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встанов-
лення розміру їх винагороди. 15. Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. 16. Внесення змін 
до Статуту Товариства.

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

- Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати 
проведення Зборів(включно) акціонери мають можливість за письмовим 
запитом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
м. Харків, пр.П'ятидесятиріччя СРСР, 147, у приміщенні бухгалтерії, у 
робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 
12-00 годин до 13 годин). Документи надаються для ознайомлення та не 
підлягають виносу.

- в день проведення зборів у місці їх проведення за адресою: м. Хар-
ків, пр. П'ятидесятиріччя СРСР, 147, у приміщенні бухгалтерії. Докумен-
ти надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Го-
ловний бухгалтер Пазднікова Тетяна Анатоліївна.

ДОДАТКОВА ІНфОРМАЦІя ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 7262 4202
Основні засоби 1465 1747
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 91 102
Сумарна дебіторська заборгованість 5554 2269
Грошові кошти та їх еквіваленти 86 21
Нерозподілений прибуток 689 426
Власний капітал 1050 787
Статутний капітал 237 237
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6212 3415
Чистий прибуток 263 352
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 695 075 1 695 075
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) 78 84

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, 
для представників акціонерів — ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відпо-
відно з діючим законодавством і ПАСПОРТ. тел. (572) 976-152.
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ПОВІДОМЛЕННя

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНВІЖН — АКТИВИ» 

(надалі — Товариство), код в ЄДРПОУ 19115651, яке розташоване 
за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1, в особі Директора Ко-
зака Тараса Миколайовича, який діє на підставі Статуту Товариства, 
повідомляє про проведення Товариством Річних Загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться «15» квітня 2014 року за адресою: м. Київ, 
вул. Північно-Сирецька, буд. 1, кімната 204, початок о 15:00. Реє-
страція акціонерів Товариства та їх повноважних представників для 
участі у Загальних зборах відбуватиметься з 14:00 до 14:50 за місцем 
проведення зборів. Право на участь у Загальних зборах Товариства 
будуть мати акціонери, зазначені в переліку акціонерів складеному 
станом на «09» квітня 2014 р. 

Порядок денний (питання, що виносяться на голосування):
1. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Про розгляд звіту та затвердження висновку Ревізійної комісії 

Товариства за 2013 р.
3. Про розгляд звіту Директора Товариства за 2013 р.
4. Про затвердження річного звіту Товариства та результатів 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства та виплату 

дивідендів.
Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства прийнято Директором Товариства (Наказ №05 від 
07.03.2014 р.), відповідно до ст. 32 Закону України від 17 вересня 
2008 року №514-VI «Про акціонерні товариства».

Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерів при 
собі необхідно мати:

а) акціонерам — документ, що посвідчує особу;
б) представникам акціонерів — документ, що засвідчує особу, та 

доручення, оформлене згідно чинного законодавства України.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися на підставі за-

значених документів згідно з реєстром акціонерів у порядку 
відповідно чинному законодавству України. 

З документами та матеріалами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного акціонери Товариства можуть озна-
йомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з понеділка 
по п’ятницю, окрім святкових днів, робочий час з 9-00 до 18-00 в кім-
наті №204, попередньо письмово повідомивши про таку необхідність 
Директора Товариства, який відповідальний за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами. В день проведення Загальних зборів 
акціонери можуть також ознайомитися із документами у місці прове-
дення зборів. 

Телефон для довідок: (044) 239-99-26

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

Найменування показника період 
звіт-
ний 

попередній 

Усього активів   5043   4710
Основні засоби   2066   2457
Довгострокові фінансові інвестиції  0   -
Запаси  0   -
Сумарна дебіторська заборгованість   2969   2234
Грошові кошти та їх еквіваленти  7   19
Нерозподілений прибуток  1826   1593
Власний капітал  4910   4665
Статутний капітал  3000   3000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання  128   41
Чистий прибуток (збиток)  245   181
Середньорічна кількість акцій (шт.)  600000   600000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

 0  0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

 0   0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

 5   6

Директор 
АТ «ЕНВІЖН — АКТИВИ» _________________  Т.М. Козак

ПОВІДОМЛЕННя

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНВІЖН — УКРАїНА» 

(далі — Товариство), код в ЄДРПОУ 19494134, яке розташоване за 
адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1, в особі виконуючого 
обов’язки Генерального директора Козака Тараса Миколайовича, який 
діє на підставі Статуту Товариства, повідомляє про проведення Това-
риством Річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «15» квіт-
ня 2014 року за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1, 
кімната 204, початок об 11:00. Реєстрація акціонерів Товариства та їх 
повноважних представників для участі у Загальних зборах відбувати-
меться з 10:00 до 10:50 за місцем проведення зборів. Право на участь 
у Загальних зборах Товариства будуть мати акціонери, зазначені в пе-
реліку акціонерів складеному станом на «09» квітня 2014 р.

Порядок денний (питання, що виносяться на голосування):
1. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Про розгляд звіту та затвердження висновку Ревізійної комісії 

Товариства за 2013 р.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 р.
4. Про розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2013 р.
5. Про затвердження річного звіту Товариства та результатів 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства та виплату 

дивідендів.
7. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради То-

вариства та обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
Рішення про скликання Річних Загальних зборів акціонерів Това-

риства прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол 
№14 від 07.03.2014 р.), відповідно до ст. 32 Закону України від 17  ве-
ресня 2008 року №514-VI «Про акціонерні товариства».

Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерів при 
собі необхідно мати:

а) акціонерам — документ, що посвідчує особу;
б) представникам акціонерів — документ, що засвідчує особу, та 

доручення, оформлене згідно чинного законодавства України.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися на підставі за-

значених документів згідно з реєстром акціонерів у порядку 
відповідно чинному законодавству України. 

З документами та матеріалами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного акціонери Товариства можуть озна-
йомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з понеділка 
по п’ятницю, окрім святкових днів, робочий час з 9-00 до 18-00 в кім-
наті №204, попередньо письмово повідомивши про таку необхідність 
Голову Наглядової ради Товариства, який відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами. В день проведення загаль-
них зборів акціонери можуть також ознайомитися із документами у 
місці проведення зборів. 

Телефон для довідок: (044) 239-99-26
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)* 
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 367166 469129
Основні засоби 21641 22799
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 51906 52653
Сумарна дебіторська заборгованість 131850 167743
Грошові кошти та їх еквіваленти 35112 49687
Нерозподілений прибуток (57980) (10735)
Власний капітал (52898) (5653)
Статутний капітал 2000 2000
Довгострокові зобов’язання 130305 111799
Поточні зобов’язання 287173 360582
Чистий прибуток (збиток) (47245) (41513)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20000 20000
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) 292 350

В.о. Генерального директора
АТ «ЕНВІЖН — УКРАїНА» 

________________________ Т.М. Козак 
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Відомості про припинення емітента ПАТ «ЕКОЛОГІя» 
шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітенту 

ВІДОМОСТІ 
про припинення емітента шляхом ліквідації 

за рішенням вищого органу емітента 
N 

з/п
Дата 

прийняття 
рішення

Назва органу, який прийняв 
рішення про припинення 

емітента шляхом ліквідації

Наявність у 
емітента кредиторів 

(так/ні)
1 2 3 4
1. 07.03.14. Загальні збори акціонерів так

|Зміст інформації:. 07 березня 2014 року на загальних зборах акціонерів 

розглядалося питання про припинення емітента шляхом ліквідації. 
Причиною ліквідації являється недоцільність існування ПАТ «Екологія» 

та відсутність прибутку.
Результати голосування: 
за 1212019 голосів, проти — відсутні. 
Наявність кредиторів — так. 
Вартість чистих активів — 772 тис. грн. 
Сума зобов’язань- 5399 тис. грн. сума власного капіталу за даними річ-

ної фінансової звітності — 1398 тис. грн.
Активів підприємства ПАТ « Екологія» недостатньо для розрахунку за 

його зобов’язаннями. Суми для розподілу між акціонерами після задово-
лення вимог кредиторів не залишається. 

Голова ліквідаційної комісії  С.М. Потапова

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРи!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МУШКЕТІВСЬКА АВТОБАЗА»
місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Червоножовтнева, буд. 111, 

код ЄДРПОУ 01235975
повідомляє Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 17 квітня 2014 року об 11 годині 00 хвилин за адре-
сою: 83053, м. Донецьк, вул. Червоножовтнева, буд. 111, другий 
поверх, актовий зал.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10 години до 10 години 
45 хвилин за місцем проведення зборів. Для участі у зборах акціоне-
рам необхідно при собі мати паспорт, представникам акціонерів — 
паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства 
України. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
буде складено станом на 24.00 годину 11 квітня 2014 року. 

П О Р я Д О К   Д Е Н Н И Й:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту ро-

боти Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт директора Товариства про результати фінансово — госпо-

дарської діяльності ПрАТ «Мушкетівська автобаза» за 2013 рік та 
прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

3. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рі-
шення за результатами розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту, балансу Товариства та звіту про фі-
нансові результати за 2013 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за результата-
ми діяльності за 2013 рік. 

7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства .
8. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.

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

Найменування показника період
Звітний 
2013р.

Попере-
дній 2012р.

Усього активів 4750 7016
Основні засоби 2355 3029
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 555 586
Сумарна дебіторська заборгованість 1679 2952
Грошові кошти та їх еквіваленти 160 322
Нерозподілений прибуток (2091) (433)
Власний капітал 771 2429
Статутний капітал 1580 1580
Довгострокові зобов’язання 0 101
Поточні зобов’язання 3979 4486
Чистий прибуток (збиток) (1658) 246
Середньорічна кількість акцій (шт.) 213170 213170
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

---- ----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

---- ----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 54 74

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, звернувшись у робочі дні — з понеділка по п’ятницю з 08.00 годи-
ни до 15.00 години за місцезнаходженням Товариства: 83053, 
м. Донецьк, вул. Червоножовтнева, буд. 111, контактний телефон 
(062) 306-22-29, 340-52-89. 

Наглядова рада ПрАТ «Мушкетівська автобаза»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД «фРЕГАТ»

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 
Збори відбудуться

16 квітня 2014 року о 10.00 год.
за адресою:

вул. Корабельна, 30А, м. Первомайськ, Миколаївська область, 
будинок культури «фрегат», актовий зал 

Реєстрація учасників Загальних зборів 16 квітня 2014 року з 08-00 до 
09-30 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 13 квітня 2014р. у порядку, встановлено-
му законодавством про депозитарну систему України. 

Порядок денний:
1. Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово – госпо-

дарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження.
2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2013 році та його за-

твердження.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його за-
твердження.

4. Затвердження балансу, консолідованої річної фінансової звітності 
Товариства за 2013 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумка-
ми роботи у 2013 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну 
та порядку виплати дивідендів. 

6. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради.
7. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії. 
8. Затвердження основних напрямків фінансово – господарської діяль-

ності Товариства на 2014- 2015 роки.
9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Завод «Фрегат».
10. Про схвалення значних правочинів Товариства.
Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціоне-

рам  – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та Довіреність, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

З проектами документів акціонери можуть ознайомитися за адресою: 
м. Первомайськ, Миколаївської області, вул. Корабельна, 50, ПАТ «Завод 
«Фрегат».

Телефони для довідок: (05161) 3-12-93; факс (05161) 4-37-25
Основні показники

фінансово – господарської діяльності 
ПАТ  «Завод «фрегат» (тис.грн.) 

Найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів 172 314 264 062
Основні засоби (залишкова вартість) 104 455 162 132
Довготривалі фінансові інвестиції 0 0
Запаси 34 031 43 040
Сумарна дебіторська заборгованість 28 267 48 834
Грошові кошти та їх еквіваленти 819 548
Нерозподілений прибуток 57 154 63 589
Власний капітал 98 870 144 636
Статутний капітал 10 967 10 967
Довгострокові зобов’язання 56 281 65 932
Поточні зобов’язання 17 163 53 494
Чистий прибуток (збиток) (6 435) (8 245)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 43 868 200 43 868 200 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 622 636

*Данні за 2012 рік скореговані згідно положень П(СБО) № 6 «Виправ-
лення помилок та зміни в фінансових звітах»

Правління.
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Звіт ТОВ «РЮРІК» про присвоєні та оновлені кредитні рейтинги у лютому 2014 р.
№ Назва організації ЄДРПОУ Поточний кредитний 

рейтинг
Прогноз Вид кредитного рейтингу Дата визначення 

рейтингової оцінки
Присвоєні кредитні рейтинги

1 ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» 37962781 uaВ стабільний Рейтинг боргового інструменту 07.02.2014
2 ПАТ «ФК «СТС-КАПІТАЛ» 37401756 uaССС стабільний Рейтинг боргового інструменту 07.02.2014
3 ТОВ «ФОРТІ ТРЕЙД» 38124103 uaССС стабільний Рейтинг боргового інструменту 07.02.2014
4 ТОВ «БРІККО» 34820857 uaССС стабільний Рейтинг боргового інструменту 07.02.2014

Оновлені кредитні рейтинги
5 ПАТ «Часівоярський вогнетривкий 

комбінат»
00191773 uaА стабільний Рейтинг позичальника 28.02.2014

6 ПАТ «РЕАЛ БАНК» 14360721 uaВВВ+ стабільний Рейтинг позичальника 07.02.2014
7 ПАТ «БАНК ПЕРШиЙ» 20717958 uaВВВ+ в розвитку Рейтинг позичальника 28.02.2014
8 ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» 35264721 uaBBB стабільний Рейтинг позичальника 28.02.2014
9 ПАТ «Агрокомбанк» 21570492 uaВВВ стабільний Рейтинг позичальника 18.02.2014

10 ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (колишня назва 
— ПАТ «Діапазон-Максимум Банк»)

36301800 uaВВВ стабільний Рейтинг позичальника 28.02.2014

11 ПАТ «КБ «Земельний Капітал» 20280450 uaВВВ стабільний Рейтинг позичальника 18.02.2014
12 АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» 20015529 uaВВВ стабільний Рейтинг позичальника 18.02.2014
13 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 21322127 uaВВВ стабільний Рейтинг позичальника 28.02.2014
14 ТОВ «ІНВЕСТКРЕДиТ» 36494420 uaВВВ стабільний Рейтинг позичальника 18.02.2014
15 ТОВ «ІНВЕСТКРЕДиТ» 

(серії А, В та С)
36494420 uaВВВ стабільний Рейтинг боргового інструменту 18.02.2014

16 ПАТ «КБ «ФІНАНСОВиЙ ПАРТНЕР» 38322199 uaВВВ стабільний Рейтинг позичальника 04.02.2014
17 ПАТ «МЕЛІОР БАНК» 37987811 uaВВВ стабільний Рейтинг позичальника 28.02.2014
18 ПАТ Компанія «ЕЛЬБА» (серія А) 31826636 uaВВВ- стабільний Рейтинг боргового інструменту 18.02.2014
19 ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» 19358767 рейтинг призупинений Рейтинг позичальника 27.02.2014
20 ПАТ « Комерційний банк «Даніель» 26475516 рейтинг відкликаний Рейтинг позичальника 20.02.2014

ПОВІДОМЛЕННя ПРО ПРОВЕДЕННя РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ

Публічне акціонерне товариство «Лезниківський кар‘єр».
Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ): 00292468
Місцезнаходження Товариства: 12135 Житомирська область, 

Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вул. Лені-
на, буд 1

23 квітня 2014 року об 11-00 відбудуться річні загальні збори акціо-
нерів Публічного акціонерного товариства «Лезниківський кар‘єр» (далі за 
текстом — Товариство). Місце проведення: Житомирська область, 
Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вул. Лені-
на, буд  1 (в приміщенні їдальні). Реєстрація акціонерів для участі у За-
гальних зборах відбудеться 23 квітня 2014 р. за місцем їх проведення, час 
початку реєстрації акціонерів — 10:00, час закінчення реєстрації - 10:45. 
Учасникам Загальних зборів при собі необхідно мати документи, що посвід-
чують особу, представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу, та 
належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах або інший 
документ, що засвідчує повноваження представника відповідно до законо-
давства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах, складається станом на 17 квітня 2014 року (станом на 24 год. за три 
робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів).

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

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів ак-
ціонерів: обрання Голови та Секретаря зборів, обрання Лічильної комісії. 

2. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2013 рік. 

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 
рік. Затвердження висновків ревізійної комісії. 

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку / покриття збитків за 

2013 рік.
7. Про відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради 

Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-

вноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами 
Наглядової ради Товариства.

10. Про відкликання (припинення повноважень) членів Ревізійної комісії 
Товариства. 

11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комі-
сії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Члена-
ми Ревізійної комісії.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися 
з документами зборів за адресою: Житомирська область, Володарсько-
Волинський район, селище Червоногранітне, вул. Леніна, буд 1, у робочі 
дні з 10.00 годин до 16.00 годин в приймальні Голови Правління, а у день 
проведення загальних зборів — у місці їх проведення. Посадова особа то-
вариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голо-
ва Правління Ладигін Олександр Сергійович, тел.: (04145) 76-2-31

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів , в т.ч: 26387 18336
Основні засоби 3972 10344
Довгострокові фінансові інвестиції 8253 1717
Запаси 9608 3069
Сумарна дебіторська заборгованість 4552 3181
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 25
Нерозподілений прибуток -17440 -15507
Власний капітал -10956 -9023
Статутний капітал 907 907
Довгострокові зобов’язання 20386 20386
Поточні зобов’язання 21402 10882
Чистий прибуток (збиток) -1933 -11176
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) 

87 198

Голова Правління

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР‘ЄР»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАДяЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО № 15337»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про 

емітента
1.Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента — Приватне акціонерне товари-
ство «Гадяцьке автотранспортне підприємство № 15337»; 
1.2.Організаційно-правова форма емітента — Акціонерне товари-
ство; 1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 03118251; 
1.4. Місцезнаходження емітента -37301, Полтавська обл., м.Гадяч, 
вул.Кiндратенка, буд.25; 1.5.Міжміський код, телефон та факс емітен-
та-(05354)22652; 1.6.Електронна поштова адреса емітента-  
atp-15337@mail.ua; 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції — http://03118251.smida.gov.ua; 1.8. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів — Відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента

2.Текст повідомлення
ПрАТ «Гадяцьке АТП 15337» повідомляє, що відповідно до рішен-

ня загальних зборів акціонерів від 11.03.2014р. (протокол № 1) звіль-
нені: голова наглядової ради — Бречко Ольга Григорівна, паспорт 
серії КО № 141712 вид. 20.09.2000р. Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавськiй областi, володіє 0,001% в статутному капіталі 
емітента, перебувала на посаді з 10.06.2011р.; член наглядової 
ради — Дузенко Микола Іванович, паспорт серії КН № 933967 
вид.28.06.1999р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй 
областi, не володіє часткою в статутному капіталі емітента, перебу-
вав на посаді з 10.06.2011р.; член наглядової ради — Мельник Сергій 
Федорович, паспорт серії КН № 574596 вид.28.01.1998р. Гадяцьким 
РВ УМВС України в Полтавськiй областi, володіє 0,195% в СК, пере-
бував на посаді з 10.06.2011р.; ревізор — Баканова Ніна Миколаївна, 
паспорт серії КО № 127345 вид.14.08.2000р. Гадяцьким РВ УМВС 
України в Полтавській області , не володіє часткою в СК, перебувала 
на посаді з 10.06.2011р.; обрані: член наглядової ради — Бречко 
Ольга Григорівна, паспорт серії КО № 141712 вид. 20.09.2000р. 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi, володіє 
0,001% в статутному капіталі емітента, перебуває на посаді головно-
го бухгалтера ТзДВ «Полтаваавтотранс»; член наглядової ради — 
Дузенко Микола Іванович, паспорт серії КН № 933967 вид.28.06.1999р. 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi, не воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента, посади, які обіймала по-
садова особа- заступник голови правлiння ВАТ»Полтаваавтотранс», 
директор ТОВ «Полтаватранс»; член наглядової ради — Мельник 
Сергій Федорович, паспорт серії КН № 574596 вид.28.01.1998р. Га-
дяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй областi, володіє 0,195% в 
СК, перебуває на посаді начальника ремонтних майстерень ПрАТ «Га-
дяцьке АТП 15337»; ревізор — Баканова Ніна Миколаївна, паспорт 
серії КО № 127345 вид.14.08.2000р. Гадяцьким РВ УМВС України в 
Полтавській області , не володіє часткою в СК, перебуває на посаді 
диспетчера ПрАТ «Гадяцьке АТП 15337». Посадові особи обрані тер-
міном на 3 роки.

Згідно рішення засідання наглядової ради ПрАТ «Гадяцьке 
АТП 15337» від 11.03.2014р. (протокол № 1) обрано голову наглядо-
вої ради терміном на три роки- Бречко Ольга Григорівна, паспорт се-
рії КО № 141712 вид. 20.09.2000р. Октябрським РВ ПМУ УМВС Укра-
їни в Полтавськiй областi, володіє 0,001% в статутному капіталі 
емітента, перебуває на посаді головного бухгалтера ТзДВ «Полтава-
автотранс»; звільнено: директор- Куць Григорій Іванович, паспорт 
серії КН № 638082 вид. 01.05.1998р. Гадяцьким РВ УМВС України в 
Полтавській області, не володіє часткою в СК, перебував на посаді 
з10.06.2011р.; призначено терміном на три роки: директор- Куць Гри-
горій Іванович, паспорт серії КН № 638082 вид. 01.05.1998р. Гадяць-
ким РВ УМВС України в Полтавській області, не володіє часткою в СК, 
перебував на посаді директора ПрАТ «Гадяцьке АТП 15337». 

Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не мають.

3.Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством.

3.2. Директор        (підпис)          Г.І.Куць  11.03.2014 року

ПРАВЛІННЯ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «F&C REALTY» 

(код ЄДРПОУ 23496142, місцезнаходження: вул. В.Гетьмана, 27, 
м. Київ, 03056) повідомляє про проведення чергових загальних збо-
рів акціонерів ПрАТ «F&C REALTY» (далі — чергові загальні збори).

Дата проведення чергових загальних зборів — 17 квітня 
2014  року. Чергові загальні збори проходитимуть за адресою: 
вул.  В.Гетьмана, 27, м. Київ, 03056 (шостий поверх, кімн.608).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
чергових загальних зборах — 24 година 11 квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 9:00 
до 9:30 за адресою проведення чергових загальних зборів, зазначе-
ною вище.

Початок чергових загальних зборів о 10.00.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, яКІ ВИНОСяТЬСя НА ГОЛОСУВАННя 

(ПОРяДОК ДЕННИЙ):
Про встановлення кількісного складу та обрання Лічильної комі-1. 

сії чергових загальних зборів ПрАТ «F&C REALTY».
Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів та 2. 

затвердження регламенту зборів чергових загальних зборів 
ПрАТ «F&C REALTY».

Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових за-3. 
гальних зборів ПрАТ «F&C REALTY».

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-4. 
ності товариства за 2013 рік.

Звіт Ревізора товариства.5. 
Затвердження результатів діяльності товариства за 2013 рік, за-6. 

твердження рiчного звiту та балансу товариства.
Порядок розподілу прибутку (покриття збитків).7. 
Переобрання Ревізора товариства.8. 
Про підтвердження майнового поручительства ПрАТ «F&C 9. 

REALTY» за АТ »Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним бан-
ком України у зв’язку з продовженням строку дії кредитного договору, 
укладеного між АТ »Банк «Фінанси та Кредит» та Національним бан-
ком України.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерам потрібно мати 
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціоне-
рів — паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодав-
ством. При наявності у акціонера представника (довіреної особи), 
присутність акціонера на позачергових загальних зборах 
необов'язкова.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загаль-
них зборів, у приміщенні ПрАТ «F&C REALTY» за адресою:  
вул.  В.Гетьмана, 27, м. Київ, 03056 (шостий поверх, кімн.608) у робо-
чі дні та робочий час.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із 
зазначеними документами є Чемерисова Т.І.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення 
чергових загальних зборів звертатись до Чемерисової Т.І. за тел.: 
(044) 277-45-28 або за адресою: вул. В.Гетьмана, 27, м. Київ, 03056 
(шостий поверх, кімн.608).

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 1693362,4 1673338,2
Основні засоби 47141,4 49454,7
Довгострокові фінансові інвестиції 1406957,5 1298957,5
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 63079,6 220508,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 1059,5 1472,7
Нерозподілений прибуток 311696,7 314283,2
Власний капітал 1506244,6 1468831,0
Статутний капітал 1183273,1 1143273,0
Довгострокові зобов’язання 15617,8 17415,8
Поточні зобов’язання 171500,00 187091,4
Чистий прибуток (збиток) (2050,8) 1299,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 29 29
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 29 30

Правління ПрАТ «F&C Realty» 
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ПОВІДОМЛЕННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ОДЕСЬКиЙ МАШиНОБУДІВ-

НиЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65013, Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ОДЕСЬКиЙ МАШиНОБУДІВ-

НиЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» (надалі ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАР-
ДІЯ», або Товариство) повідомляє Вас, що 17 квітня 2014 року об 11.00 го-
дині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, 
приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), відбудуться загаль-
ні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 17 квітня 2014 року з 10.20 год. до 10.50 год. за адресою: Укра-
їна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба 
ПАТ  «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00  год. 11.04.2014 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 16 квітня 2014 року (включно) у робочі дні 
(крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. 
до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 141, 3-й поверх, юридичний відділ. Відповідальна за ознайомлення з 
матеріалами зборів особа — Карачун Ольга Германівна — фахівець по ро-
боті з цінними паперами.

17 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу На-

глядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових дого-

ворів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІя» (тис. грн.)

Найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів  46689 53501
Основні засоби  9040 9849
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 19260 19855
Сумарна дебіторська заборгованість  15649 21055
Грошові кошти та їх еквіваленти 1028 536
Нерозподілений прибуток -21671 -11401
Власний капітал -4155 6115
Статутний капітал 8420 8420
Довгострокові зобов’язання 18879 18879
Поточні зобов’язання 31965 28507
Чистий прибуток (збиток) -10270 -2432
Середньорічна кількість акцій (шт.) 33 679 640 33 679 640
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 193 212

Телефон для довідок: (0482) 34-10-22.
ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІя»

ПОВІДОМЛЕННя
Про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АГРОПРОМТЕХНІКА»

Код ЄДРПОУ 03765045
Чернігівська, область, смт.Козелець, вул..Толстого, буд. 32-А.
Чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Агропромтехніка» відбудуться 22 квітня 2014 року о 10-й годині за адре-
сою: 17000, Україна Чернігівська, область, смт.Козелець, вул.. Толсто-
го, буд. 32-А (кабінет директора ).

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться за місцем проведен-
ня зборів 22 квітня 2014 року з 09.00 до 09.45. Право участі у загальних 
зборах мають акціонери, згідно переліку акціонерів, складеному на 
18.04.2014 р.

Порядок денний.
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2013 рік.
4. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік.
5. Звіт ревізора за 2013 рік.
6. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати за 2013 рік.
Для участі в загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 

особу, а для представників акціонерів – доручення, оформлене згідно з 
чинним законодавством.

Акціонери товариства можуть ознайомитися з матеріалами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий 

час за місцем знаходження товариства. Відповідальний за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – директор товариства Кишка Василь 
Пантелійович.

Отримати додаткову інформацію можна у виконавчому органі товари-
ства або за телефоном: (04646) 2-13-01. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Агропромтехніка»

(тис.грн. )
Найменування показника період

2013 2012
Усього активів 454 506
Основні засоби 380 380
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 16 18
Сумарна дебіторська заборгованість 60 86
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 22
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 332 332
Статутний капітал 185 185
Довгострокові зобов»язання - -
Поточні зобов»язання 14 9
Чистий прибуток ( збиток) (77) (20)
Середньорічна кількість акцій ( шт.. ) 740531 740531
Кількість акцій, викуплених протягом періоду ( шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) 4 4

Директор ПрАТ «Агропромтехніка»  В.П.Кишка
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ПОВІДОМЛЕННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНиХ МАШиНАХ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНиХ МАШиНАХ» (надалі 
ПАТ «ГСКБ «ГРУНТОМАШ», або Товариство) повідомляє Вас, що 15 квіт-
ня 2014 року о 17.00 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорно-
морського козацтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ»  
(2-й поверх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 15 квітня 2014 року з 16.20 год. до 16.50 год. за адресою: Укра-
їна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба 
ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00 год. 09.04.2014 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 14 квітня 2014 року (включно) у робочі дні 
(крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 
12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 72, 4-й поверх, бухгалтерія. Відповідальна за ознайом-
лення з матеріалами зборів особа — Шкуренко Валентина Іллівна — го-
ловний бухгалтер.

15 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 
3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Стату-

ту в новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламенту-

ють діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Поло-
жень в новій редакції.

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

Найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів  5422,0 5042,0
Основні засоби  168,1 183,4
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 388,4 50,4
Сумарна дебіторська заборгованість  384,8 325,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,8 2,9
Нерозподілений прибуток -5862,3 -5113,3
Власний капітал -5431,4 -4682,4
Статутний капітал 244,3 244,3
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 10853,4 9724,4
Чистий прибуток (збиток) -749,0 -135,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 977120 977120
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

Телефон для довідок: (0482) 34-10-22.
ПАТ «ГСКБ «ГРУНТОМАШ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРи 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПЛАСКЕ»
Доводжу до Вашого відома, що 14.04.2014 р. о 11:00 відбудуться річні 

Загальні Збори Акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПЛАСКЕ» 
(код ЄДРПОУ 30202681, місцезнаходження: Україна, 65001, м. Одеса,  
вул. Академіка Заболотного, буд. 12) (надалі — Організація). 

Місце проведення та реєстрація акціонерів та запрошених за адресою: 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, каб. 115 (перший поверх), вхід та 
реєстрація через контору транспортно-турістичної агенції з 10:30 до 10:50. 
У Загальних Зборах мають право брати участь Акціонери відповідно до пе-
реліку Акціонерів Організації станом на 09.04. 2014 р. та запрошені особи. 

Порядок денний  
(питання, що виносяться на голосування):

1. Звіт Генерального директора про результати господарської діяльнос-
ті Організації за 2013 рік. 

2. Звіт про роботу Системи управління Організацією за 2013 рік. 
3. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2013 рік.
4. Про порядок вчинення значних правочинів.
5. Про затвердження Статуту Організації у новій редакції.
6. Про Колективний договір на 2014 р.
7. Про Правила внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції.
Зі всіма документами та матеріалами, що будуть розглядатись Загальни-

ми Зборами Акціонерів, Акціонери мають право ознайомитись, звернувшись 
до Генерального директора Організації Хачатуряна А.Р. в будь-який робочий 
день (з понеділка по п`ятницю) з 08:30 до 17:30 за адресою м. Одеса,  
вул. Велика Арнаутська, 15, каб. 102, тел.: (+38048) 7288288, 7385385. 

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

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 17372.0 12815.0
Основні засоби 3497.0 3364.0
Довгострокові фінансові інвестиції 40.0 20.0
Запаси 2639.0 2733.0
Сумарна дебіторська заборгованість 7064.00 3679.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2273.0 911.0
Нерозподілений прибуток 3818.0 3788.0
Власний капітал 3899.0 3869.0
Статутний капітал 70.0 70.0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 13473.0 8946.0
Чистий прибуток (збиток) 30.0 351.0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 70 70
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) 157 155

Голова Наглядової ради  Платонов О.І.

Це Повідомлення складено та розповсюджено на підставі рішення На-
глядової ради Приватного акціонерного товариства «ПЛАСКЕ» (Протокол 
№ 1/2014/НР від 14.02.2014 р.)
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ПОВІДОМЛЕННя ПРО ПРОВЕДЕННя РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА 

«МАКІїВСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ»! 

(код за ЄДРПОУ 32698493) (надалі — Товариство)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 86157, Донецька область,  

м. Макіївка, вул. Енгельса, б. 2.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Україна, 86157, 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Енгельса, б. 2, 2 поверх, кабінет 
Генерального директора. 

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17.04.2014 р.
Час проведення річних загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.
Час початку реєстрації акціонерів: 11 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 11 год. 45 хв.
Для реєстрації учасникам річних загальних зборів треба мати: акціоне-

рам — паспорт, представникам — паспорт та довіреність на право участі 
у річних загальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого зако-
нодавства. 

Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів, щодня з 8-00 
до 15-00 мають можливість ознайомитися с документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням 
Товариства: Україна, 86157, Донецька область, м. Макіївка, вул. Енгель-
са, б. 2, 2 поверх, кабінет Генерального директора, а в день проведення 
річних загальних зборів — також у місці їх проведення. Особа відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний 
директор Букіашвілі Отарі Солікович. Перелік акціонерів, які мають право 
на участь у річних загальних зборах акціонерів, складається станом на 
24:00 годину 11.04.2014 р. у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України.

ПОРяДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів, затвер-

дження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяль-
ність Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності 
Товариства. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства. 
4. Звіт Ревізійної комісії про виконану роботу протягом 2013 року, за-

твердження висновків Ревізійної комісії з приводу річного звіту та балансу 
Товариства. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2013 рік. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту Генерального директора та звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків. Затвердження 
термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2013 рік.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради. 
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «МККП» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2013 р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів  30397 23985
Основні засоби  5297 6207
Довгострокові фінансові інвестиції  7272 6824
Запаси 5590 4634
Сумарна дебіторська заборгованість  9106 4339
Грошові кошти та їх еквіваленти 112 53
Нерозподілений прибуток 1731 3115
Власний капітал 5731 7115
Статутний капітал 4000 4000
Довгострокові зобов’язання 1000 800
Поточні зобов’язання 23647 16034
Чистий прибуток (збиток) (1384) (1626)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16000000 16000000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

125 142

Наглядова рада ПрАТ «МККП»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПIВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ», 
що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Артема, 43, повідомляє 

про скликання річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 
«17» квітня 2014 року о 14-00 за адресою: м. Харків, пр. П'ятидесятиріччя 
СРСР, 147, Актова зала адміністративної будівлі АТ «Харківська авто-
база №2». Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, 
відбудеться за місцем проведення зборів, зазначеним вище, «17» квітня 
2014 року р. з 13-00 до 13-40. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину «11» квітня 
2014р.

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

1. Обрання лічильної комісії зборів. 2.Обрання Секретаря зборів. 
3. Річний звіт Правління Товариства за 2013 рік. 4. Звіт Ревізійної комісії 
щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Звіт На-
глядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 8. Розпо-
діл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2013 рік. 
9.Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 
25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товари-
ства. 10. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання чле-
нів Наглядової ради. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів 
з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 12. Об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами На-
глядової ради. 13. Про припинення повноважень Ревізійної комісії та об-
рання членів Ревізійної комісії. 14. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагоро-
ди. 15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Ревізійної комісії. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати 
проведення зборів(включно) акціонери мають можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням бухгалтерії Товариства за адресою: м. Харків, 
вул. Іскринська,17, 1-ий поверх, у приміщенні бухгалтерії, у робочі дні, ро-
бочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 годин до 
13 годин). Документи надаються за письмовою заявою акціонера для 
ознайомлення та не підлягають виносу.

- В день проведення зборів — також у місці їх проведення за адресою: 
м. Харків, пр. П'ятидесятиріччя СРСР, 147, Актова зала адміністративної 
будівлі АТ «Харківська автобаза №2» з 13-00 до 14-00. Документи нада-
ються для ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Го-
ловний бухгалтер Товариства Кобилінська Надія Іванівна.

ДОДАТКОВА ІНфОРМАЦІя ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 46809 41757
Основні засоби 9195 9831
Довгострокові фінансові інвестиції 25 25
Запаси 15781 7932
Сумарна дебіторська заборгованість 21475 21306
Грошові кошти та їх еквіваленти 333 60
Нерозподілений прибуток -202 -884
Власний капітал 911 229
Статутний капітал 109 109
Довгострокові зобов’язання 385 350
Поточні зобов’язання 45513 41178
Чистий прибуток (збиток) 682 -1448
Середньорічна кількість акцій (шт.) 436280 436280
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

---- ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 225 240

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, 
для представників акціонерів — ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно 
з діючим законодавством і ПАСПОРТ. тел. (57) 732-53-08.
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЦЕНТРЕНЕРГО”

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пуБлIЧНе акцIоНерНе товари-
ство "цеНтреНерго"

2. Код за ЄДРПОУ: 22927045
3. Місцезнаходження: 03151, м. Київ, Народного Ополчення, 1
4. Міжміський код та телефон, факс: (044) 364-02-00 (044) 364-02-66
5. Електронна поштова адреса: kanc@centrenergo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www. centrenergo.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»

IІ. Текст повідомлення
06.03.2014 рiшенням Наглядової ради ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (прото-

кол № 4/2014) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ «ЦЕНТР-
ЕНЕРГО» Назаренка Валерiя Вячеславовича у зв'язку зi звiльненням його 
з ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» за угодою сторiн. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особа 
обiймала посаду члена Дирекцiї ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» з 14.11.2013 р. по 
06.03.2014 р. Пiдстава припинення повноважень: подання виконуючого 
обов'язки Генерального директора ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» Коземка О.М. 
та заява Назаренка В.В. про звiльнення.

06.03.2014 рiшенням Наглядової Ради ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (прото-
кол №4/2014) обрано членом Дирекцiї ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» Жебського 
Олега Васильовича. Особа призначена безстроково та може бути 
звiльнена з пiдстав, передбачених чинним законодавством України або 
внутрiшнiми нормативними документами ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО». Посади, 
якi особа обiймала останнi п'ять рокiв: провiдний спецiалiст вiддiлу палив-
них балансiв Департаменту паловно-енергетичних балансiв НАК «Енерге-
тична компанiя України»; директор державного пiдприємства «Антком»; 
комерцiйн директор ПАТ «Донбасенерго»; заступник директора 
ТОВ  «Вугiльна компанiя «Продакс»; заступник генерального директора 
ТОВ «Iнститут екологiчних технологiй Донбасу». Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Пiдстава призначення: подання виконуючого обов'язки Генераль-
ного директора ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» Коземка О.М.

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

міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

2. В.о. генерального директора __________________ О.М. Коземко
М.П.                 ____________

(дата)

Повідомлення
Про виникнення особливої інформації емітента 

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЕОПОЛІС»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 32093866
1.3. Місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського ко-

зацтва, 72.
1.4. Міжміський код, телефон та факс:  (0482) 34-10-22, 
 (0482) 34-10-22.
1.5. Електрона поштова адреса: 32093866@emitent.net.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://32093866.smida.gov.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 роз-

ділу ІІІ або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ По-
ложення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято Наглядовою 

радою ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «ГЕОПОЛІС» 
11 березня 2014 року.

Припинено 11.03.2014 р. повноваження Директора Магдесян Та-
мари Єрвандівни (паспорт КЕ 568265, виданий Центральним РВ 
ОМУ УМВС України в Одеській обл., 28.02.1997 р.) у зв’язку із закін-
ченням строку дії повноважень (на підставі рішення Наглядової ради 
Товариства від 11.03.2014 р.). Часткою у статутному капіталі емітен-
та не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. На посаді перебувала з 23.03.2011 року.

Обрано на посаду Директора Магдесян Тамару Єрвандівну (пас-
порт КЕ 568265, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в 
Одеській обл., 28.02.1997 р.) на підставі рішення Наглядової ради 
Товариства від 11.03.2014 р. Вважати повноваження такими, що на-
бирають чинності з 12.03.2014 р. Часткою у статутному капіталі емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Строк на який призначено — 3 роки. Посади, які обі-
ймала посадова особа — Директор ПрАТ «ГЕОПОЛІС», член Прав-
ління ПрАТ «ТЕРМІНАЛ».

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

Директор
ПрАТ «ГЕОПОЛІС» Т.Є. Магдесян

11.03.2014 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЕОПОЛІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІя «СОВЕРЕН» повідомляє 
про проведення чергових Загальних зборів 15 квітня 2014 р. о 10 годині 
00 хв. за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Володимир-
ська,  7, оф. 11.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється з 
09  годин 30 хв. до 

09 годин 50 хв. 15 квітня 2014 р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах, 09.04.2014 р.
Питання, що виносяться на голосування:

1. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 
2013 р.

2. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2013 р.
4. Розгляд звіту про корпоративне управління за 2013 р.
5. Призначення Голови та членів Наглядової ради.
6. Призначення посадової особи для проведення внутрішнього аудиту 

(контролю).
7. Затвердження внутрішніх документів Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 23 258 23 166
Основні засоби 152 156
Довгострокові фінансові інвестиції 18 19
Запаси 37 25
Сумарна дебіторська 
заборгованість

17 416 17 370

Грошові кошти та їх еквіваленти 3 298 3 435
Нерозподілений прибуток -891 -1 439
Власний капітал 21 376 20 795
Статутний капітал 20 790 20 790
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 549 611
Чистий прибуток (збиток) 336 271
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)

11 12

З матеріалами, які стосуються Загальних зборів, акціонери можуть 
ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 7, оф. 11 до 
15  квітня 2014 р. 

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - 
Голова правління Кирилюк С. М. Телефон для довідок: (044) 501-01-18. |
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПАТ «ЗЗБК ім. С. КОВАЛЬ-
СЬКОї» 

2. Код за ЄДРПОУ 05523398
3. Місцезнаходження 01013 м. Київ Будiндустрiї , 7
4. Міжміський код, телефон та факс 044 — 2855424 2390771
5. Електронна поштова адреса d.stoyanov@kovalska.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації www.05523398.smida.gov.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 
Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що пере-
вищує 25 відсотків статутного капіталу

ІІ. Текст повідомлення
1).Рішення про емісію іменних відсоткових незабезпечених облігацій 

(серія J) в кількості 40 000 штук номінальною вартістю 1000,00 грн. на за-
гальну суму 40 000 000,00 грн., прийняте Засіданням Наглядової ради  
ПАТ «Завод ЗБК ім. Світлани Ковальської» — Протокол №4 від «11» берез-
ня 2014 року. Форма існування облігацій — бездокументарна, спосіб їх роз-
міщення — закритий (приватний). В результаті розміщення облігацій під-
приємства Статутний капітал товариства не збільшується. Запланований 
випуск складає 872,83% до статутного капіталу, що становить у сумі разом 
з облігаціями, що знаходяться в обігу — 6489,05%. Власники облігацій ма-
ють право з урахуванням умов розміщення:

- отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у вста-
новлені строки;

- подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству, з 

урахуванням умов розміщення.
Оплата облігацій, що випускаються здійснюється виключно грошовими 

коштами. Оплата за облігації здійснюється в національній валюті України 
(гривні). Метою розміщення облігацій є розвиток виробництва та отриман-
ня прибутку. Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій: 80 % ресур-
сів, залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для за-
купівлі сировини, матеріалів, 20 % ресурсів, залучених від продажу 
облігацій — для оплати робіт, необхідних для збільшення обсягів виробни-
цтва та розширення асортименту продукції, що випускається та переліку 
послуг, що надаються. Члени уповноваженого органу, що прийняв рішення 
про випуск облігацій підприємства, не планують придбати цінні папери, що 
розміщуються. Облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення, не 
конвертуються в інші цінні папери. Іншої суттєвої інформації немає.

2).Рішення про емісію іменних відсоткових незабезпечених облігацій 
(серія K) в кількості 30 000 штук номінальною вартістю 1000,00 грн. на за-
гальну суму 30 000 000,00 грн., прийняте Засіданням Наглядової ради 
ПАТ «Завод ЗБК ім. Світлани Ковальської» — Протокол №4 від «11» берез-
ня 2014 року. Форма існування облігацій — бездокументарна, спосіб їх роз-
міщення — закритий (приватний). В результаті розміщення облігацій під-
приємства Статутний капітал товариства не збільшується. Запланований 
випуск складає 654,62% до статутного капіталу, що становить у сумі разом 
з облігаціями, що знаходяться в обігу — 6270,84%. Власники облігацій ма-
ють право з урахуванням умов розміщення:

- отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у вста-
новлені строки;

- подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству, з 

урахуванням умов розміщення.
Оплата облігацій, що випускаються здійснюється виключно грошовими 

коштами. Оплата за облігації здійснюється в національній валюті України 
(гривні). Метою розміщення облігацій є розвиток виробництва та отриман-
ня прибутку. Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій: 80 % ресур-
сів, залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для за-
купівлі сировини, матеріалів, 20 % ресурсів, залучених від продажу 
облігацій — для оплати робіт, необхідних для збільшення обсягів виробни-
цтва та розширення асортименту продукції, що випускається та переліку 
послуг, що надаються. Члени уповноваженого органу, що прийняв рішення 
про випуск облігацій підприємства, не планують придбати цінні папери, що 
розміщуються. Облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення, не 
конвертуються в інші цінні папери. Іншої суттєвої інформації немає.

3).Рішення про емісію іменних відсоткових незабезпечених облігацій 
(серія L) в кількості 30 000 штук номінальною вартістю 1000,00 грн. на за-
гальну суму 30 000 000,00 грн., прийняте Засіданням Наглядової ради 
ПАТ  «Завод ЗБК ім. Світлани Ковальської» — Протокол №4 від «11» бе-
резня 2014 року. Форма існування облігацій — бездокументарна, спосіб їх 
розміщення — закритий (приватний). В результаті розміщення облігацій 
підприємства Статутний капітал товариства не збільшується. Запланова-
ний випуск складає 654,62% до статутного капіталу, що становить у сумі 

разом з облігаціями, що знаходяться в обігу — 6270,84%. Власники обліга-
цій мають право з урахуванням умов розміщення:

- отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у вста-
новлені строки;

- подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству, з 

урахуванням умов розміщення.
Оплата облігацій, що випускаються здійснюється виключно грошовими 

коштами. Оплата за облігації здійснюється в національній валюті України 
(гривні). Метою розміщення облігацій є розвиток виробництва та отриман-
ня прибутку. Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій: 80 % ресур-
сів, залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для за-
купівлі сировини, матеріалів, 20 % ресурсів, залучених від продажу 
облігацій — для оплати робіт, необхідних для збільшення обсягів виробни-
цтва та розширення асортименту продукції, що випускається та переліку 
послуг, що надаються. Члени уповноваженого органу, що прийняв рішення 
про випуск облігацій підприємства, не планують придбати цінні папери, що 
розміщуються. Облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення, не 
конвертуються в інші цінні папери. Іншої суттєвої інформації немає.

4).Рішення про емісію іменних відсоткових незабезпечених облігацій 
(серія M) в кількості 30 000 штук номінальною вартістю 1000,00 грн. на за-
гальну суму 30 000 000,00 грн., прийняте Засіданням Наглядової ради 
ПАТ «Завод ЗБК ім. Світлани Ковальської» — Протокол №4 від «11» берез-
ня 2014 року. Форма існування облігацій — бездокументарна, спосіб їх роз-
міщення — закритий (приватний). В результаті розміщення облігацій під-
приємства Статутний капітал товариства не збільшується. Запланований 
випуск складає 654,62% до статутного капіталу, що становить у сумі разом 
з облігаціями, що знаходяться в обігу — 6270,84%. Власники облігацій ма-
ють право з урахуванням умов розміщення:

- отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у вста-
новлені строки;

- подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству, з 

урахуванням умов розміщення.
Оплата облігацій, що випускаються здійснюється виключно грошовими 

коштами. Оплата за облігації здійснюється в національній валюті України 
(гривні). Метою розміщення облігацій є розвиток виробництва та отриман-
ня прибутку. Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій: 80 % ресур-
сів, залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для за-
купівлі сировини, матеріалів, 20 % ресурсів, залучених від продажу 
облігацій — для оплати робіт, необхідних для збільшення обсягів виробни-
цтва та розширення асортименту продукції, що випускається та переліку 
послуг, що надаються. Члени уповноваженого органу, що прийняв рішення 
про випуск облігацій підприємства, не планують придбати цінні папери, що 
розміщуються. Облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення, не 
конвертуються в інші цінні папери. Іншої суттєвої інформації немає.

5).Рішення про емісію іменних відсоткових незабезпечених облігацій (серія 
N) в кількості 30 000 штук номінальною вартістю 1000,00 грн. на загальну суму 
30 000 000,00 грн., прийняте Засіданням Наглядової ради ПАТ «Завод ЗБК 
ім.  Світлани Ковальської» — Протокол №4 від «11» березня 2014 року. Форма 
існування облігацій — бездокументарна, спосіб їх розміщення — закритий (при-
ватний). В результаті розміщення облігацій підприємства Статутний капітал то-
вариства не збільшується. Запланований випуск складає 654,62% до статутного 
капіталу, що становить у сумі разом з облігаціями, що знаходяться в обігу — 
6270,84%. Власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення:

- отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у вста-
новлені строки;

- подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству, з 

урахуванням умов розміщення.
Оплата облігацій, що випускаються здійснюється виключно грошовими 

коштами. Оплата за облігації здійснюється в національній валюті України 
(гривні). Метою розміщення облігацій є розвиток виробництва та отриман-
ня прибутку. Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій: 80 % ресур-
сів, залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для за-
купівлі сировини, матеріалів, 20 % ресурсів, залучених від продажу 
облігацій — для оплати робіт, необхідних для збільшення обсягів виробни-
цтва та розширення асортименту продукції, що випускається та переліку 
послуг, що надаються. Члени уповноваженого органу, що прийняв рішення 
про випуск облігацій підприємства, не планують придбати цінні папери, що 
розміщуються. Облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення, не 
конвертуються в інші цінні папери. Іншої суттєвої інформації немає. 

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

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

2. Голова правлiння   Головаш Валерiй Полiкарпович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.
  11.03.2014
  (дата)
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ДО УВАГи АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІя 
«ТАСТ-ГАРАНТІя»!

1. Загальні відомості про Емітента
1.1. Повне найменування Приватне акціонерне 

товариство «Страхова 
компанія «ТАСТ-ГАРАНТIЯ»

1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 13915014
1.4. Місцезнаходження Вулиця Транспортна, 3, 

м. Одеса, 65039, Україна.
1.5. Міжміський код, телефон та факс /0482/ 645577, /0482/645456
1.6. Серія і номер Свідоцтва про 
державну реєстрацію 

А01 № 319112.

1.7. Дата державної реєстрації 05.11.1998 року.
1.8. Електронна поштова адреса taco@tm.odessa.ua
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
Емітентом для розкриття інформації

www.tast.com.ua

1.10. Вид особливої інформації Проведення чергових 
Загальних зборів 

2. Текст повідомлення
ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» повідомляє Вас про проведення черго-

вих Загальних зборів, які відбудуться 22 квітня 2014 року у приміщенні 
Товариства за адресою вул. Транспортна, 3, м. Одеса. 

ПОРяДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Вибори Голови та членів Лічильної комісії.
3. Затвердження Регламенту роботи Зборів.
4. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за результатами розгля-
ду звіту. Основні напрямки діяльності і розвитку Товариства в 2014 році.

5. Звіт Наглядової Ради за підсумками роботи Товариства за 2013 рік. 
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

6. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за результатами 
розгляду звіту.

7. Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Про розподіл прибутку за підсумками фінансово-господарської ді-

яльності Товариства в 2013 році.
9. Розгляд заяв про купівлю-продаж акцій Товариства.
Початок реєстрацій акціонерів — о 16.00 годині. Кінець реєстрації — о 

16.45 годині. Підсумки голосів — з 16.45 до 17.00 години. Початок роботи 
зборів — о 17.00 годині. Для реєстрації акціонерам потрібно мати при 
собі документ, що посвідчує особу (паспорт, довідку ідентифікаційного 
коду), а повіреним особам — належним чином оформлену нотаріальну 
Довіреність та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів (Реєстр), що мають право на участь у Загальних 
зборах складається станом на 24.00 години 14 квітня 2014 року. 

Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються не 
пізніш як за 20 днів до їх скликання. З документами, пов’язаними з Поряд-
ком денним Зборів, кожний акціонер може ознайомитися за місцезнахо-
дженням Товариства (м.Одеса, вул.Транспортна,3) починаючи з дати пу-
блікації оголошення про Загальні збори з 08.30 години до 17.00 годин 
(вівторок, середа, четвер) та під час реєстрації учасників Зборів. Особою 
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є 
Корпоративний секретар Товариства Харибіна Олена Юріївна (каб. № 3). 
Телефон для довідок: (0482) 64 55 77; 050 392 88 36.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 32236,4 30987,1
Основні засоби 12497,9 12584,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 121,8 204,0
Сумарна дебіторська заборгованість 713,3 102,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 283,3 3259,1
Нерозподілений прибуток 717,2 84,3
Власний капітал 22104,1 21597,6
Статутний капітал 8073,4 8073,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6915,6 1953,8
Чистий прибуток (збиток) 984,5 84,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4953 4953
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- 955

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду (грн.)

- 1556650,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 20
Наглядова Рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕРМІНАЛ»

Повідомлення
Про виникнення особливої інформації емітента 

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРМІНАЛ»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 32271584
1.3. Місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського коза-

цтва, 72.
1.4. Міжміський код, телефон та факс:  (0482) 34-10-22, 
 (0482) 34-10-22.
1.5. Електрона поштова адреса: 32271584@emitent.net.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://32271584.smida.gov.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу ІІІ або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення: 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято Наглядовою ра-

дою ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «ТЕРМІНАЛ» 
11 березня 2014 року.

Припинено 11.03.2014 р. повноваження Голови Правління Абгаджа 
Юрія Зауровича (паспорт КК 132519, виданий Ізмаїльським МВ УМВС 
України в Одеській обл., 05.11.1998 р.) у зв’язку із закінченням строку 
дії повноважень (на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 
11.03.2014 р.). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На по-
саді перебував з 25.03.2011 року.

Припинено11.03.2014 р. повноваження члена Правління Магдесян 
Тамари Єрвандівни (паспорт КЕ 568265, виданий Центральним РВ 
ОМУ УМВС України в Одеській обл., 28.02.1997 р.) у зв’язку із закінчен-
ням строку дії повноважень (на підставі рішення Наглядової ради Това-
риства від 11.03.2014 р.). Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На посаді перебувала з 25.03.2011 року.

Припинено 11.03.2014 р. повноваження члена Правління Котовець 
Людмили Олександрівни (паспорт КЕ 641366, виданий Київським РВ 
УМВС України в Одеській обл., 20.05.1997 р.) у зв’язку із закінченням 
строку дії повноважень (на підставі рішення Наглядової ради Товари-
ства від 11.03.2014 р.). Часткою у статутному капіталі емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
На посаді перебувала з 25.03.2011 року.

Обрано на посаду Голови Правління Абгаджа Юрія Зауровича (пас-
порт КК 132519, виданий Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській 
обл., 05.11.1998 р.) на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 
11.03.2014 р. Вважати повноваження такими, що набувають чинності з 
12.03.2014 р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на 
який призначено — 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа — 
член Правління ПрАТ «ТЕРМІНАЛ».

Обрано на посаду члена Правління Магдесян Тамару Єрвандівну 
(паспорт КЕ 568265, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в 
Одеській обл., 28.02.1997 р.) на підставі рішення Наглядової ради То-
вариства від 11.03.2014 р. Вважати повноваження такими, що набува-
ють чинності з 12.03.2014 р. Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Строк на який призначено — 3 роки. Посади, які обіймала посадо-
ва особа — член Правління ПрАТ «ТЕРМІНАЛ», Директор ПрАТ «ГЕО-
ПОЛІС».

Обрано на посаду члена Правління Котовець Людмилу Олексан-
дрівну (паспорт КЕ 641366, виданий Київським РВ УМВС України в 
Одеській обл., 20.05.1997 р.) на підставі рішення Наглядової ради То-
вариства від 11.03.2014 р. Вважати повноваження такими, що набува-
ють чинності з 12.03.2014 р. Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Строк на який призначено — 3 роки. Посади, які обіймала посадо-
ва особа — член Правління ПрАТ «ТЕРМІНАЛ».

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

Голова Правління 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛ»  Ю.З. Абгадж

11.03.2014 р.
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ПОВІДОМЛЕННя
про проведення Загальних зборів Публічного акціонерного 

товариства «Чексіл».
Публічне акціонерне товариство «Чексіл» (ПАТ «Чексіл», код ЄДРПОУ 

04594723), що знаходиться за адресою м.Чернігів, вул. Щорса,66 повідо-
мляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
24 квітня 2014 року о 14-й годині в приміщенні виробничого корпусу 
(кімната для переговорів) за адресою: м. Чернігів, вул. Щорса, 66. Реє-
страція учасників зборів відбудеться 24 квітня 2014 року з 12.00 до 13.50 за 
місцем проведення Загальних зборів

ПОРяДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії, голови зборів та секретаря загальних збо-

рів акціонерів ПАТ «Чексіл». Затвердження процедурних питань.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків робо-
ти на 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової Ради ПАТ «Чексіл» про роботу в 2013 році та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, затвер-
дження висновків. 

5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів діяльнос-
ті Товариства за 2013 рік, порядку покриття збитків ПАТ «Чексіл» за 2013 рік.

6. Про зменшення розміру статутного капіталу шляхом зменшення но-
мінальної вартості акцій. 

7. Про реєстрацію випуску акцій шляхом зменшення номінальної вартос-
ті акцій. Затвердження порядку обміну акцій старої номінальної вартості на 
акції нової номінальної вартості. Затвердження протоколу рішення про ви-
пуск акцій. Визначення уповноважених осіб уповноваженого органу емітен-
та з питань дій щодо реєстрації випуску акцій нової номінальної вартості.

8. Про внесення змін до Статуту через викладення Статуту Товариства 
в новій редакції. 

9. Про затвердження укладених, подовження терміну дії існуючих пра-
вочинів в 2013 році та попереднє схвалення правочинів, відповідно ст.71 
Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товари-
ством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

10.Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, затвердження розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами На-
глядової Ради.

12. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
додаткова інформація щодо зменшення статутного капіталу това-

риства.
Зменшення статутного фонду проводиться з метою приведення у відпо-

відність його розміру до значення вартості чистих активів на вимогу ст.155 
Цивільного Кодексу України. Зменшення статутного капіталу відбувається 
шляхом зменшення номінальної вартості акцій. Мінімальний розмір змен-
шення — 31 252 003,20 (тридцять один мільйон двісті п’ятдесят дві ти-
сячі три) грн. 20 коп.

Акції у акціонерів не викуповуються. Проводиться обмін акцій старої но-
мінальної вартості на акції нової зменшеної номінальної вартості. Номі-

нальну вартість акції передбачається зменшити до 2,85 грн., внаслідок 
чого статутний фонд буде становити 37 111 753,80 (тридцять сім мільйонів 
сто одинадцять тисяч сімсот п’ятдесят три ) грн. 80 коп.»

Проект внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Чексіл». 
«5.1. Статутний капітал Товариства становить 37 111 753,80 (тридцять 

сім мільйонів сто одинадцять тисяч сімсот п’ятдесят три ) грн. 80 коп.»
«5.2. Статутний капітал поділено на 13 021 668 простих іменних акцій 

номінальною вартістю 2,85 грн. кожна» 
Відшкодування збитків акціонерам у зв’язку зі зменшенням статутного 

капіталу не передбачається, 
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Чек-

сіл» відповідно до першої консолідованої фінансової звітності, складеної 
по МСФЗ (тис. грн.) 

 Найменування показника Період
Попередній 

2012 
Звітний 

2013
Усього активів 48 074 45 979
Основні засоби (залишкова вартість) 32 118 29 562
Довгострокові фінансові інвестиції 7 428 7 428
Запаси 12 2
Сумарна дебіторська заборгованість 8 509 8970
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (31 495) (31 702)
Власний капітал  37 862 37 655
Статутний капітал 68 364 68 364
Довгострокові зобов’язання (відстрочені 
податкові зобов’язання)

- -

Поточні зобов’язання 4 043 2 547
Чистий прибуток (збиток) (1 962) ( 207)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13 021 668 13 021 668
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 7
Дата складання переліку акціонерів 18 квітня 2014 року на 24.00 год. 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу, паспорт, а представникам акціоне-
рів  — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів 
на Загальних зборах, оформлену згідно чинного законодавства. 

Ознайомлення акціонерів з документами потрібними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних зборів буде проводитись з 
24.03.2014 р по 24.04.2014 р. кожного робочого дня з 9.00 до 13.00 та з 
14.00 до 17.00 за адресою: вул. Щорса, 66, м. Чернігів, в приміщенні ви-
робничого корпусу, кімната для переговорів, посадова особа відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами — головний бухгалтер 
Захаренко С.М. Телефон для довідок: (0462) 662 283.

Будь-хто з акціонерів має право вносити свої пропозиції до порядку ден-
ного загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 20 днів до скликання 
Загальних зборів акціонерів. 

Наглядова Рада ПАТ «Чексіл»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕКСІЛ»

ПОВІДОМЛЕННя
про проведення Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«ЧЕРНІГІВГАЗ» (надалі — «Товариство»), місцезнаходження якого: 14021, 
Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Любецька, 68, повідомляє 
про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — «За-
гальні збори») 18 квітня 2014 року о 12.00 годині за адресою: м. Чернігів, 
вул. Любецька, 68 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції — об 11.00, закінчення реєстрації — об 11.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 14 квітня 2014 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСя НА ГОЛОСУВАННя
(ПОРяДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):

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

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

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

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

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

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

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

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 прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у 
приміщенні Товариства за адресою: 14021 м. Чернігів вул.Любецька,68 
(відділ договірної, правової роботи та корпоративного забезпечення, 
кім.102), 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 загальних 
зборів — також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Кузнєцова В.О.

Довідки за телефоном (0462) 65-20-06.
ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИфІКАЦІї «ЧЕРНІГІВГАЗ» 
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК» 

Місцезнаходження Товариства згідно із його Статутом: Україна, 
01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів,буд.28 В

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !
18 квітня 2014 року о 12:00 годині відбудуться річні Загальні збори 

акціонерів ПАТ «ТЕРРА БАНК». Місце проведення: м. Київ, бульвар 
Дружби Народів,буд.28 В (зала засідань ПАТ «ТЕРРА БАНК»). Час по-
чатку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах — 11:00, час 
закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах — 11:30 
за київським часом 18 квітня 2014 року за місцем їх проведення. Учас-
никам Загальних зборів при собі необхідно мати документи, що посвід-
чують особу, представникам акціонерів — паспорт та довіреність, 
оформлену згідно із законодавством України. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 
14 квітня 2014 року.

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

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Затвердження Голови Загальних зборів. 
3. Обрання Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту 

Загальних зборів.
4. Звіт Спостережної ради Товариства та прийняття рішення за на-

слідками його розгляду.
5. Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками 

його розгляду.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та 

прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства, затверджен-

ня аудиторського висновку, та звіту аудиторської фірми за 2013 рік, за-
твердження заходів за результатами розгляду звіту аудитора.

8.Затвердження фінансового результату за 2013 рік та розподіл при-
бутку і збитків Товариства за 2013 рік.

9. Затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 

2014  році.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 

Спостережної ради Товариства.
12. Обрання Спостережної ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Спостережної ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Спосте-
режної ради Товариства. 

15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ре-
візійної комісії Товариства.

16. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії То-
вариства.

18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізій-
ної комісії Товариства. 

19. Внесення змін до Статуту Товариства.
20. Внесення змін до Положень Товариства.

Основні показники фінансово — господарської діяльності 
ПАТ «ТЕРРА БАНК» (тис. грн.)

Найменування показника  Період 
звітний попередній

Усього активів 4 846 752 4 551 838
Основні засоби та нематеріальні активи 48 183 101 616 
Довгострокові фінансові інвестиції 675 575 966 747 
Запаси 8 155 9 203
Сумарна дебіторська заборгованість із 
врахуванням резервів

3 772 275 3 480 396

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 242 125 752 214
Нерозподілений прибуток 1 684 2 253
Власний капітал 569 850 573 350
Статутний капітал 557 441 557 441
Довгострокові зобов’язання 1 278 820 697 130
Поточні зобов’язання 1 824 096 2 071 363
Чистий прибуток ( збиток) 1 684 1 662
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 557 141 557 141
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Численність працівників на кінець періоду 
(осіб)

679 540

Акціонери можуть ознайомитися з документами пов`язаними з при-
йняттям рішень з питань порядку денного Загальних зборів за адресою: 
ПАТ «ТЕРРА БАНК», м. Київ, бульвар Дружби Народів,буд.28 В, кімната 
401, щоденно у робочі дні з 9-00 до 17-00, тел.(044)5851139. Посадова 
особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Корпоративний секретар Ковтун Ольга Миколаївна, довідки за 
тел.(044)5851139.

Ліцензія НБУ № 177 від 27.10. 2011р. Код ЄДРПОУ 24425738

Спостережна Рада ПАТ «ТЕРРА БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРРА БАНК» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АТП

(код за ЄДРПОУ 22509862)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 

які призначені на 22 квітня 2014 р. о 11.00 за місцезнаходженням това-
риства (67801 Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Овідіополь, 
(приміщення адміністрації, каб. №1)

Порядок денний
Орання членів лічильної комісії, прийняття рішення про зупинення їх 1. 

повноважень.
Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту збо-2. 

рів.
Розгляд звіту правління за 2013 рік та прийняття рішення за наслідка-3. 

ми розгляду звіту правління.
Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття 4. 

рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013 рік та прийняття 5. 

рішення за наслідками звіту ревізійної комісії. Прийняття рішення щодо ви-
плати дивідендів.

Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.6. 
Розподіл прибутку товариства за 2013 рік, затвердження розміру річ-7. 

них дивідендів.
Реєстрація учасників зборів відбудеться 22 квітня 2014 р. з 10.00 до 

10.45 за місцезнаходженням товариства. Реєстрація учасників зборів від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, складеному станом на 16 квітня 2014 р., за 
пред’явленням документа, який посвідчує особу (для представників акціо-
нерів – також довіреність, оформлена відповідно до законодавства).

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з поряд-
ком денним, за адресою: Одеська область, Овідіопольський район,  
смт. Овідіополь, вул.. Одеська, 8 з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 13.00 
(кабінет бухгалтерії). Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів на-
даються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Тел. 067-519-31-84
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

2012 р. 2013 р.
Усього активів 60,2 65,2
Основні засоби 40 40
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 36,2
Сумарна дебіторська заборгованість 44,3 29,0
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

55,6 68,2

Власний капітал 100,2 105,2
Статутний капітал 37,0 37,0
Довгострокові забов’язання - -
Поточні забов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) 36,9 12,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 148000 148000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ 
ЖИТЛОБУД — 1», що знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Арте-
ма, 43, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, що від-
будуться «18» квітня 2014 року об 14-00 за адресою: м. Харків, вул. Арте-
ма 32-г, актова зала. Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних 
зборах, відбудеться за місцем проведення зборів, зазначеним вище, «18» квіт-
ня 2014 року з 13-00 до 13-40. Перелік акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складається станом на 24 годину «14» квітня 2014р.

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

1. Обрання лічильної комісії зборів. 
2. Обрання Секретаря зборів.
3. Річний звіт Правління Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії. 

5. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства 

за 2013 рік.
9. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товари-

ством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму по-
над 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Това-
риства. 10.Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання 
членів Наглядової ради.

11.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-
дової ради, встановлення розміру їх винагороди.

12.Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової ради.

13.Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів 
Ревізійної комісії.

14.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Реві-
зійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

15.Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Ревізійної комісії.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: -Від дати надіслання 
повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів(включно) 
акціонери мають можливість за письмовим запитом ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцез-
находженням Товариства: м. Харків, вул. Артема,43, 4-ий поверх, у приміщен-
ні юридичного відділу у робочі дні з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва 
з 12-00 годин до 13 годин). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазна-
чаються найменування акціонера — юридичної особи або прізвище, ім'я та 
по-батькові акціонера — фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій 
(для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи на-
даються для ознайомлення та не підлягають виносу; -В день проведення Збо-
рів — також у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Артема, 32-Г, у 
приміщенні актової зали з 13-00 до 14-00, без письмового запиту. Документи 
надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.Особа відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Начальник юридично-
го відділу Кіндріч Оксана Василівна. Телефон для довідок (57) 700-61-01

ДОДАТКОВА ІНфОРМАЦІя ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 456245 449850
Основні засоби 39567 33814
Довгострокові фінансові інвестиції 262 262
Запаси 233983 215385
Сумарна дебіторська заборгованість 122996 115707
Грошові кошти та їх еквіваленти 2095 2189
Нерозподілений прибуток 3686 1737
Власний капітал 12357 10408
Статутний капітал 5384 5384
Довгострокові зобов’язання 128141 164355
Поточні зобов’язання 315747 274473
Чистий прибуток (збиток) 1949 -1647
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21533959 21533959
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) 855 774

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, 
для представників акціонерів — ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно 
з діючим законодавством і ПАСПОРТ. 

Наглядова рада АТ «ТРЕСТ Житлобуд — 1»

Доповнення до повідомлення
(основні показники)

ПрАТ «КИїВСПЕЦМОНТАЖ»
(ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження 02140 м. Київ вул. Б.Гмирі, 2)

про проведення чергових Загальних зборів Акціонерів, які відбудуться 
27 березня 2014 р. о 16 годині 00 хвилин за адресою :02140 м. Київ, 
вул. Б.Гмирі, 2 (приміщення (офіс) АТ «Київспецмонтаж»), опублікова-
ному у «Відомос тях Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» №34 (1787) від 19.02.2014 року.

ПОРяДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2013 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж» про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 

4. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту, затвердження висновку ревізора.

5. Затвердження балансу Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів. 
7. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» 

на 2014 рік. 

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 27 березня 2014 
року з 14 год.45 хв. до 15 год. 45 хв. в приміщенні (офісі ) ПрАТ «Київспец-
монтаж» по вул. Б. Гмирі, 2. Реєстр акціонерів, які мають право на участь 
у чергових Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три ро-
бочі дні до дня проведення Зборів (станом на 21.03.2014 р.) Для реєстра-
ції акціонер повинен мати документ, що посвідчує його особу, або його 
представник повинен мати документ, що посвідчує дану особу та повно-
важення на участь у Загальних зборах. З матеріалами щодо питань по-
рядку денного Зборів можна ознайомитися в ПрАТ «Київспецмонтаж», 
відповідальна особа Ремез Г.І. тел: 220-07-40, 364-25-62, (067 466-39-95)
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
(2013р.)

Попередній 
(2012р.)

Усього активів 32934 33347
Основні засоби 18722 19619
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1601 2431
Сумарна дебіторська заборгованість 7653 7863
Грошові кошти та їх еквіваленти 2997 1643
Нерозподілений прибуток 30320 29760
Власний капітал 31655 31095
Статутний капітал 100 100
Довгострокові забо’язання
Поточні забо’язання 515 1636
Чистий прибуток (збиток) 745 2249
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2000 2000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 122 132

Наглядова Рада 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХОТИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО», 
код 03767481, повідомляє, що розміщене 28.02.2014 р. та 

03.03.2014 р. на стрічці новин в загальнодоступній інформаційній базі 
даних НКЦПФР та опубліковане в «Бюлетені «Відомості Національної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №42,43 від 03.03.2014р. 
та 04.03.2014 р., самостійно виявлено неточності (пов’язані з механіч-
ною помилкою при заповненні та помилкою при попередніх підрахун-
ках та попередньому складанні балансу за 2013 рік) в повідомленні 
про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого орга-
ну емітента (Замість: «вартiсть чистих активiв становить: 
500,9 тис. грн.», «розмiр власного капiталу становить: -5,1 тис. грн.» 
слід читати: «вартiсть всіх активiв становить: 500,9 тис. грн.», «розмiр 
власного капiталу становить: 500,9-480,0=20,9 тис. грн.»), у зв’язку з 
чим недостовірна інформація спростовується. 

Голова ліквідаційної комісії  Доник Василь Петрович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«УКРАїНСЬКИЙ фОНДОВИЙ ЦЕНТР»
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента ТОВАРиСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАЇН-
СЬКиЙ ФОНДОВиЙ ЦЕНТР"

1.2 Організаційно-правова форма 
емітента

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

32401971

1.4 Місцезнаходження емітента 01033, Київ, 
Саксаганського буд.36, лiтера Д

1.5 Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 391-37-78 (044) 391-37-79

1.6 Електронна поштова адреса емітента office@ufc-capital.com
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ufc-capital.com

1.8 Вид особливої інформації Факти лістингу/делістингу цінних 
паперів на фондовій біржі

2. Текст повідомлення
ТОВАРиСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКиЙ 

ФОНДОВиЙ ЦЕНТР» повiдомляє про змiну рiвня лiстингу вiдсоткових 
iменних облiгацiй пiдприємства (серiя А), код цiнних паперiв (ISIN) 
UA4000123525. Станом на 11.03.2014 року облiгацiї допущенi до торгiв 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» за категорiєю позалiстингових цiнних 
паперiв

ТОВАРиСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКиЙ 
ФОНДОВиЙ ЦЕНТР» повiдомляє про змiну рiвня лiстингу вiдсоткових 
iменних облiгацiй пiдприємства (серiя В), код цiнних паперiв (ISIN) 
UA4000123533. Станом на 11.03.2014 року облiгацiї допущенi до торгiв 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» за категорiєю позалiстингових цiнних 
паперiв. 

3. Підпис
Генеральний директор Гаврутенко Олександр Анатолiйович під-

тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СМАРТ-ХОЛДИНГ»
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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРи-

СТВО «СМАРТ-ХОЛДиНГ».
2. Код за ЄДРПОУ: 34716646.
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)590-3014.
5. Електронна поштова адреса: mazur@smart-holding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://34716646.smida.gov.ua/em_reports
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення.
У відповідності з даними Переліку акціонерів ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДиНГ», 

яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загаль-
них зборів акціонерного товариства, складеним ПАТ «НАЦІОНАЛЬНиЙ 
ДЕПОЗиТАРІЙ УКРАЇНи» станом на 03.03.2014 року та отриманого 
ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДиНГ» 11.03.2014 року, пакет голосуючих акцій юри-
дичної особи — нерезидента ЛОВІТІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (LOVITIA 
INVESTMENTS LTD), ідентифікаційний код 303560, місцезнаходження: Зі-
нас Кантер енд Орігенус 3035, Лімасол, Кіпр, збільшився з 116 781 штуки, 
що становило 24,9% статутного капіталу товариства, до 116 801 штуки, 
що становить 24,9043% статутного капіталу товариства.

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ»     Пертін О.В.
11 березня 2014р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРи !
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІя «фОРТЕ ЛАЙф»
адреса: 01054, м. Київ, вул. Павлівська, 17, під’їзд 3 (код за ЄДРПОУ 

33940722) (далі — Товариство)
повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 22 квітня 2014 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Пав-
ловська, 17, 3 під’їзд, (зала засідань Товариства)

Порядок денний:
Обрання членів лічильної комісії.1. 
Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово–2. 

господарської діяльності Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради 3. 
Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської ді-4. 
яльності Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльнос-5. 
ті, річного балансу Товариства за 2013 р. 

Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-6. 
бачених законом.

Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 7. 
Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства.8. 
Припинення повноважень Ревізора.9. 

Обрання Ревізора.10. 
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-11. 

дення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій 
редакції. Надання повноважень уповноваженій особі Товариства на під-
писання Статуту в новій редакції.

Затвердження в новій редакції Положень Товариства: Положення 12. 
про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товари-
ства; Положення про Виконавчий орган Товариства;  Положення про Реві-
зійну комісію Товариства; Кодексу корпоративного управління Товари-
ства.

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-13. 
ся Виконавчим органом Товариства протягом 2014 року, із зазначенням 
характеру правочинів та визначення їх граничної вартості.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 15.04.2014 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріала-
ми та проектами документів можна ознайомитись в день проведення 
зборів за місцем проведення зборів, а також у робочі дні з понеділка по 
п'ятницю з 10-00 по 16-00 год., за адресою 01054, м. Київ, вул. Павлівська, 
17, 3 під’їзд (зала засідань Товариства), звернувшись із заявою складе-
ною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів 
з матеріалами — Сутирін Валентин Валерійович. Реєстрація акціонерів 
(їх представників) буде здійснюватись з 09:00 до 09:45 год. за київським 
часом у день проведення чергових загальних зборів акціонерів за адре-
сою їх проведення.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу ак-
ціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в збо-
рах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно 
до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 591-19-58

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 34708 29941
Основні засоби 2827 2451
Довгострокові фінансові інвестиції 17000 17000
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 50 31
Грошові кошти та їх еквіваленти 5674 4397
Нерозподілений прибуток 5626 524
Власний капітал 22678 17550
Статутний капітал 17000 17000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 818 4109
Чистий прибуток (збиток) 5128 102
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17000 17000 17000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 17

Генеральний директор 
ПрАТ «СК «форте Лайф»  Кулєшин О.А.
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Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів та 
порядок денний

ДО УВАГи АКЦІОНЕРІВ!
Публічного акціонерного товариства «Норинський щебзавод»

(далі — Товариство)
(місцезнаходження 11154, Житомирська область, Овруцький район, 

с. Норинськ, вул.. Шкільна, б. 16)
Повідомляємо, що 25 квітня 2014 року за адресою: Україна, 11154, 

Житомирська область, Овруцький район, с. Норинськ, вул.. Шкільна, 
б. 16, к. № 2_, відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів: 25 квітня 2014 року з 17.00 до 17.50 за місцем 
проведення річних загальних зборів Товариства. 

Початок зборів о 18.00.
Дата складання Переліку акціонерів (а саме реєстр власників іменних 

цінних паперів), які мають право на участь у загальних зборах — 
21.04.2013  р. 

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів ак-

ціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора Товариства
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради То-

вариства
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-

ства, затвердження висновків Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р..
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Визначення напрямків діяльності на 2014 рік.
9. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які мо-

жуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року.

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

Найменування
Показника

період
звітний попередній

Усього активів 373845 392885
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7155 8683
Довгострокові фінансові інвестиції 19610
Запаси 6642 4779
Сумарна дебіторська заборгованість 222949 342134
Грошові кошти та їх еквіваленти 77 143
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (58767) (33487)
Власний капітал 104192 129472
Статутний капітал 160588 160588
Довгострокові зобов’язання 439 439

Поточні зобов’язання 269214 262974
Чистий прибуток (збиток) (25280) (34619)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 55490888 55490888
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року (шт..)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 157 178

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2013 р. мо-
жуть змінитися за результатами аудиторської перевірки. Остаточні показ-
ники фінансово-господарської діяльності за 2013 р. (результати фінансово-
господарської діяльності –річний звіт Товариства) будуть затверджені на 
річних чергових загальних зборах акціонерів.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо канди-
датів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається 
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за 
письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, кож-
ний робочий день з 10-00 по 16-00 (перерва з 12-00 по 13-00 ) за адресою: 
11154, Житомирська область, Овруцький район, с. Норинськ, вул.. Шкільна, 
б. 16, каб. № 3, а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх 
проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (наймену-
вання) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або пош-
тову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен 
мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, визначається Генеральний директор — 
Рогачов Сергій Павлович.

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що підтверджує 
його особу та документ, що підтверджує його повноваження або доручен-
ня, оформлене відповідно до діючого Законодавства.

Довідки за телефоном Тел/факс (04148) 7 12131, факс (04148) 6 3022

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»

код ЄДРПОУ 33308159
Запрошуємо Вас прийняти участь у щорічних загальних зборах акціоне-

рів ПрАТ «НЕСТ-ХАННЕР», які відбудуться «22» квітня 2014 року  
о 10-00 год. за адресою: 01135, м. Київ, вулиця Златоустівська, 11 

Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення зборів у тому ж 
приміщенні з 9-30 до 9-55 год.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів. 
3. Затвердження звіту виконавчого органа Товариства про діяльність 

протягом 2013 року. 
4. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження звіту Наглядової ради. 
7. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження господарських договорів, укладених Товариством на 

протязі 2013 року.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії за 2013 рік.
10. Затвердження повноважень виконавчого органу Товариства.
11. Про зміну найменування (повного та скороченого) Товариства, вне-

сення змін до статуту шляхом викладення у новій редакції, затвердження 
нової редакції статуту Товариства, уповноваження осіб на проведення дер-
жавної реєстрації внесення змін до установчих документів Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в зборах, складений на 
24:00 годину 16 квітня 2014р. по реєстру власників іменних цінних паперів 
Національним депозитарієм України.

Для участі в річних загальних зборах необхідно мати при собі:
акціонерам — паспорт; представникам акціонерів — паспорт та дові-

реність, оформлену у відповідності до вимог законодавства.
Телефон для довідок: (067) 500-53-01

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

Найменування показника Період
2013 2012

Усього активів 119650,9 109115,0
Основні засоби 7255,6 7323,3
Довгострокові фінансові інвестиції 37500,5 37500,5
Запаси 1,2 0,2
Сумарна дебіторська заборгованість 7878,1 6384,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 50,7 46,2
Нерозподілений прибуток -22596,1 -23049,5
Власний капітал 8335,7 8335,7
Статутний капітал 93913,5 93913,5
Довгострокові зобов’язання 8792,3 0
Поточні зобов’язання 31205,5 29915,3
Чистий прибуток (збиток) 453,4 (845,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 93913548 93913548
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

Голова Наглядової ради  Гаврюшин М.Д. 

ДО УВАГи АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «НЕСТ-ХАННЕР»
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРи !
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВА КОМПАНІя 
«КЛАСІК СТРАХУВАННя ЖИТТя»

адреса: 04073, м. Київ, проспект Московський, 9 (код за ЄДРПОУ 
33783296) (далі — Товариство)

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 23 квітня 2014 року о 10-00 за адресою: м. Київ, проспект 
Московський, 9 (зала засідань Товариства)

Порядок денний:
Обрання членів лічильної комісії.1. 
Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово–2. 

господарської діяльності Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради 3. 
Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської ді-4. 
яльності Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльнос-5. 
ті, річного балансу Товариства за 2013 р. 

Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-6. 
бачених законом.

Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 7. 
Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства.8. 
Припинення повноважень Ревізора.9. 

Обрання Ревізора.10. 
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-11. 

дення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій 
редакції. Надання повноважень уповноваженій особі Товариства на під-
писання Статуту в новій редакції.

Затвердження в новій редакції Положень Товариства: Положення 12. 
про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товари-
ства; Положення про Виконавчий орган Товариства;  Положення про Реві-
зійну комісію Товариства; Кодексу корпоративного управління Товариства.

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-13. 
ся Виконавчим органом Товариства протягом 2014 року, із зазначенням 
характеру правочинів та визначення їх граничної вартості.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 16.04.2014 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріа-
лами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами 
та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів 
за місцем проведення зборів, а також у робочі дні з понеділка по п'ятницю 
з 10-00 по 16-00 год., за адресою м. Київ, проспект Московський, 9 (зала 
засідань Товариства), звернувшись із заявою складеною у довільній фор-
мі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами — 
Прокоф’єв Олександр Юрійович. Реєстрація акціонерів (їх представників) 
буде здійснюватись з 09:00 до 09:45 год. за київським часом у день прове-
дення чергових загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу ак-
ціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в збо-
рах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно 
до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 2000216.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  49 405  49 551
Основні засоби  895  1 577
Довгострокові фінансові інвестиції 37 946 11 480 
Запаси  20 34 
Сумарна дебіторська заборгованість  1 628 1 317
Грошові кошти та їх еквіваленти  8 335 34 230 
Нерозподілений прибуток  4 386 6 768 
Власний капітал 35 090 37 402 
Статутний капітал  20 050 20 050 
Довгострокові зобов’язання 13 523 10 318 
Поточні зобов’язання 792 1 831 
Чистий прибуток (збиток) (2 312) 1 395 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 050 20 050 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 22 

Генеральний директор 
ПрАТ «СК «КЛАСІК СТРАХУВАННя ЖИТТя»            Прокоф’єв О.Ю.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

 ПрАТ «ОЛІМПІЄЦЬ»
Приватне акціонерне товариство «ОЛІМПІЄЦЬ» (надалі — Товари-

ство, код ЄДРПОУ 19481031, адреса місцезнаходження м. Київ, бульвар 
Верховної Ради, б. 33/1) повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів які відбудуться 29 квітня 2014 року о 10-00 годині за 
адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, б. 33/1, кімната бухгалте-
рії. Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за 
місцем проведення зборів — з 09-00 до 09-45.

ПОРяДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСяТЬСя НА 
ГОЛОСУВАНННя):

1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря зборів та затвер-
дження регламенту проведення зборів.

2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 

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

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

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
7. Про припинення діяльності Приватного акціонерного товариства 

«ОЛІМПІЄЦЬ» шляхом його перетворення у ТОВАРиСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГАЗиН «ОЛІМПІЄЦЬ».

8. Про призначення Комісії з припинення Приватного акціонерного 
товариства «ОЛІМПІЄЦЬ».

9. Про ухвалення рішення про порядок і умови здійснення перетво-
рення Приватного акціонерного товариства «ОЛІМПІЄЦЬ».

10. Про затвердження порядку та строків обміну акцій Приватного 
акціонерного товариства «ОЛІМПІЄЦЬ» на частки у Статутному капіталі 
ТОВАРиСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГАЗиН 
«ОЛІМПІЄЦЬ».

11. Про встановлення строків оцінки та викупу акцій у акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «ОЛІМПІЄЦЬ».

12. Про затвердження плану перетворення Приватного акціонерного 
товариства «ОЛІМПІЄЦЬ».

Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 23.04.2014 р. Порядок ознайомлення акціо-
нерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного збо-
рів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день 
проведення та за місцем проведення зборів а також в період з 
28.03.2014  р. по 28.04.2014 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за 
адресою м. Київ, бульвар Верховної Ради, б. 33/1, кімната бухгалтерії 
звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відпові-
дальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Литвин 
Людмила Олександрівна.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу 
акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в 
зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відпо-
відно до чинного законодавства.

Довідки за телефоном (044) 292-41-82.

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

Найменування показника період
звітний 
(2013 р.)

попередній 
(2012 р.)

Усього активів 779,3 751,8
Основні засоби (залишкова вартість) 283,4 306,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 470,6 411,8
Сумарна дебіторська заборгованість - 12,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 21,4 21,6
Нерозподілений прибуток 166,0- 8,2
Власний капітал 15,9 15,9
Статутний капітал 64,3 64,3
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) 157,8 (4,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 128548,0 128548,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

9 9
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ІНфОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННя 
ПРО ПРОВЕДЕННя ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД», 

місцезнаходження: 14007, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект 
Миру, 312, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 16 квітня 2014 р. о 13.00 за адресою: 14007, Чернігів-
ська обл., м. Чернігів, проспект Миру, 312, адміністративний корпус, 
8-ий поверх, конференцзал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — на 24 годину 10.04.2014 р..

Реєстрація акціонерів буде проводитись 16 квітня 2014 р., за місцем 
проведення загальних зборів, з 12.30 до 12.55. Для реєстрації Акціонери 
повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів — паспорт та дові-
реність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Питання порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а 

саме: обрання робочих органів чергових загальних зборів Товариства (го-
лови та секретаря загальних зборів, редакційної комісії), затвердження ре-
гламенту роботи загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за  
2013-й рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 
2013-й рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізій-
ної комісії за 2013-й рік.

6. Затвердження рішень Наглядової ради.
7. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013-й рік.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014-й рік.
10. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по 

підсумкам роботи за 2013-й рік.
11. Внесення змін до Статуту Товариства.
12. Внесення змін до положень: «Про загальні збори», «Про наглядову 

раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію», у відповідності з 
нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
15. Обрання членів Наглядової ради.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встанов-

лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 

17. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попере-
днє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством про-
тягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості 
таких правочинів.

18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення пра-
вочинів, щодо яких є заінтересованість.

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

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 217670 188625
Основні засоби 61071 60108
Довгострокові фінансові інвестиції 128 60
Запаси 95617 46689
Сумарна дебіторська заборгованість 43904 64933
Грошові кошти та їх еквіваленти 1312 3419
Нерозподілений прибуток -2252 - 22280
Власний капітал -1562 - 21680
Статутний капітал 600 600
Довгострокові зобов’язання 117727 145595
Поточні зобов’язання 101505 64710
Чистий прибуток (збиток) 20156 -16089
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000 600000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 448 477

З материалами, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підго-
товки до загальних зборів документами, пов’язаними з порядком денним 
загальних зборів акціонерів, Акціонери (їх представники) можуть ознайо-
митися за місцем знаходження Товариства (14007, Чернігівська область,  
м. Чернігів, проспект Миру, 312, адміністративний корпус, 3-й поверх, прий-
мальня) до дати проведення зборів в робочі дні: понеділок-п’ятниця з 9.00 
до 11.00, а в день проведення зборів — у місці їх проведення. 

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники 
акціонерів — паспорт та довіреність оформлену згідно з чинним законо-
давством України.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — заступник голови правління з економіки і фінансів Вінні-
ченко Валентина Василівна.

Довідки за телефоном: (0462) 610-146.

Додаток №1

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРЕСТ КИїВПІДЗЕМШЛяХБУД-2»

(надалі — ПАТ «Трест КПШБ-2»)
(місцезнаходження : 02105, м.Київ, вул.Тампере, 13-Б,  

код за ЄДРПОУ 04012721)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Трест 
КПШБ-2», які відбудуться 17 квітня 2014року за адресою: 02105, м.Київ, 
вул.Тампере,13-Б, зал засідань. Початок зборів о 17-00 годині.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 16 год. 00хв. до 16 год. 
45хв. в день та за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації та 
участі у зборах акціонерам ПАТ при собі необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів, крім того, дові-
реність 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, — на 24 годину 11.04.2014 року.

ПОРяДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства у 2013 році та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 

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

наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту за 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів за 

2013 рік.
8. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10.Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Трест Київпідземшляхбуд-2» за 2013рік

Найменування показників Період (в тис.грн.)
Звітний
2013рік

Попередній 
2012рік

Усього активів 271611 271117
Основні засоби (залишкова вартість) 10036 13659
Дострокові фінансові інвестиції 44523 44523
Запаси 37388 39455
Сумарна дебіторська заборгованість 73635 83401
Грошові кошти та еквіваленти 1782 3221
Власний капітал 83011 80553
Статутний капітал 1692 1692
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 100871 107553
Чистий прибуток (збиток) 3278 6635
Середньомісячна кількість акцій (шт.) 241650 241650
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 766 844

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, можуть ознайомитися за адре-
сою : 02105, м.Київ, вул.Тампере, 13-Б, з 9 до 18 години. Відповідальна 
особа для ознайомлення з матеріалами загальних зборів акціонерів-
Іванова І.Л., (зал засідань),тел.: (044) 573-38-01, 575-30-16.

Правління ПАТ «Трест Київпідземшляхбуд-2»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

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

І. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-

ство «Український будівель-
но — 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 викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформаціїї

http://ubib.com.ua/ua/root_pro_
bank/informatsiya_pro_emitenta.
html

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАїНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО — ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

ЗВІТ
про результати розміщення іпотечних облігацій 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГЕНТСТВО 
ПО РЕфІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ», 

38040228
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ) 

Реєстраційний номер 1/4/2013/Т 
Дата реєстрації «15» січня 2013 року 

1. Дата початку розміщення випуску (серії) іпотечних облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій) 

 04 лютого 2013 року

фактична 04 лютого 2013 року
2. Дата закінчення розміщення випуску (серії) іпотечних облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом 
емісії іпотечних облігацій) 

 03 лютого 2014 року

фактична  03 лютого 2014 року
3. Кількість іпотечних облігацій у випуску (серії): 
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії 
іпотечних облігацій)

25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук

фактично розміщених 12 225 (дванадцять тисяч двісті 
двадцять п’ять) штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) іпотечних облігацій: 
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом 
про реєстрацію випуску облігацій)

250 000 000,00 грн. (двісті 
п’ятдесят мільйонів гривень 
00 копійок)

фактично розміщених 122 250 000,00 грн. (сто двадцять 
два мільйони двісті п’ятдесят тисяч 
гривень 00 копійок)

5. Ціна розміщення 6600 штук облігацій за ціною 
1 облігації 10 102,74 грн. (десять 
тисяч сто дві гривні 74 копійки), 
5625  штук облігацій за ціною 
1 облігації 10 301,37 грн. (десять 
тисяч триста одна гривня 37 копійок)

6. Загальна сума, на яку розміщено 
облігації

124 623 290,25 грн. (сто двадцять 
чотири мільйони шістсот двадцять 
три тисячі двісті дев’яносто 
гривень 25 копійок)

 Від емітента: 
Голова Правління 

ПАТ «АРЖК»
(посада) 

________
(підпис)

М. П. 

Волков С.С.
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Від управителя
іпотечним покриттям: 

Заступник Голови Правління 
АБ «Укргазбанк» 

(посада) 

________
(підпис)

М. П. 

Шаповал В.В.
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Від аудитора: 
Начальник відділу аудиту 

ТОВ  «БДО» 
(посада) 

________
(підпис)

М. П. 

Малащук О.В.
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Від депозитарію: 
Директор операційного 

департаменту ПАТ «НДУ»
(посада) 

________
(підпис)

М. П. 

Адамовська М.О.
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Від обслуговуючої установи 
Голова Правління  
АТ «Ощадбанк»

(посада) 

________
(підпис)

М. П. 

Подрєзов С.О.
(прізвище, ім’я, по батькові) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКА ТРИКОТАЖНА фАБРИКА»

Код за ЄДРПОУ 00310924(39627, Полтавська обл., м. Кременчук, 
проспект Полтавський, 2А), 

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Дата, час та місце проведення: 15 квітня 2014 року о 13-00 год. за 

адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтав-
ський, 2А, ПАТ «КТф», актова зала.Реєстрація акціонерів та їх представ-
ників проводиться в день проведення зборів з: 12-00 до 12-50 год. на під-
ставі документу, що посвідчує особу. Представникам акціонерів мати 
довіреність на передачу їм права участі та голосування на зборах, оформ-
лену відповідно до вимог чинного законодавства України.Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 
24 годину 09 квітня 2014 року. 

Порядок денний: 
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кре-

мінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних збо-
рів акціонерів ПАТ «КТФ» та затвердження регламенту Загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ 

«КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2013 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2013 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПАТ «КТФ» за 2013 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2013 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов їх договорів, 

обрання уповноваженої особи на підписання цих договорів.
Основні показники фінансово — господарської діяльності ПАТ 

«КТф» за 2013 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

Усього активів 18045 17401
Основні засоби 12619 15101
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2294 2123
Сумарна дебіторська заборгованість 241 169
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 10726 10726
Статутний капітал 3382 3382
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4059 46667
Чистий прибуток (збиток) (801) (1408)
Середньорічна кількість акцій (штук) 13528320 13528320
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

27 27

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного 
Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39627, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2А, ПАТ «КТФ», при-
йомна Голови Правління.

Відповідальна особа — Голова Правління Вернер М.Й. Телефон для 
довідок: (0536) 79-97-28.

З повагою, Правління ПАТ «КТф»
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Вид особливої інформації  Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням наглядової ради АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (надалі — 

Банк)11.03.2014 р. прийнято рішення про призначення членом правлін-
ня Банку Буркицю Віктора Григоровича. На підставі заяви Буркиці В.Г 
наказом голови правління від 28.01.2014 № 04-к Буркицю Віктора Гри-
горовича прийнято на посаду заступника голови правління (паспорт 
серія СМ номер 102299, виданий Вишнівським МВМ ГУМВС України в 
Київській області 13 квітня 1999 р.). Часткою у статутному капіталі Бан-
ку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

немає. Термін, на який призначено Буркицю В.Г. на посаду члена прав-
ління не визначено. Посади, які обіймав Буркиця В.Г. протягом останніх 
п’яти років: начальник управління, заступник директора департаменту, 
віце-президент, заступник голови правління-член правління. Пакетом 
акцій Банку не володіє. 

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.                  12.03.2014

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАїНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» 

(місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 125)
повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, що 

відбудуться «17» квітня 2014 року о 15:00 за адресою: м. Донецьк, 
вул. Артема, 125, Актовий зал інституту «ДОНДІПРОШАХТ». 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у За-
гальних зборах: початок реєстрації — 17.04.2014р. о 14.10; закінчення 
реєстрації — 17.04.2014р. о 14.50. Для участі в зборах акціонери повинні 
мати документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а 
у разі участі представника акціонера − також документів, що підтверджу-
ють повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів 
ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: реєстр складається станом на кінець операційного 
дня 11.04.2014р. (станом на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1) Обрання членів лічильної комісії.
2) Обрання Голови зборів.
3) Обрання секретаря зборів.
4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради 

Банку.
5) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
6) Затвердження висновку ревізійної комісії та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7) Прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського висновку 

(звіту) та інших документів за результатами 
аудиту Банку.
8) Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
9) Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законодавством.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: акціо-
нери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місце зна ход женням Банку 
(м. Донецьк, вул. Артема, 125, кімн. 211, Департамент операцій з цінними 
паперами) у робочі дні (понеділок — п’ятниця з 9-00 до 17-00; перерва з 
13-00 до 14-00), в день проведення Зборів — також у місці їх проведення. 
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами — начальник Департаменту операцій з цінними 
паперами Аміршадян Олег Акопович. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній 
Усього активів  5 770 962 4 515 655
Основні засоби  103 906 106 487
Довгострокові фінансові інвестиції  
Сумарна дебіторська заборгованість  57 810 1 881
Грошові кошти та їх еквіваленти 628 750 933 723
Нерозподілений прибуток 1 023 1 023
Власний капітал 464 780 377 328
Статутний капітал 284 160 234 160
Довгострокові зобов’язання 1 843 741 3 054 807
Поточні зобов’язання 3 462 441 1 083 520
Чистий прибуток (збиток) 40 861 26 836
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 601 873 973 1 860 725 683
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

0 0

Спостережна Рада ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА фОНДОВА БІРЖА», 

код ЄДРПОУ 35524548 (надалі — Товариство)
повідомляє, що 19 квітня 2014 р. о 10:00 год. за місцезнаходжен-

ням Товариства за адресою: 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86 літе-
ра «И», 2-й поверх, зал торгів, відбудуться чергові Загальні збори 
акціонерів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів 

про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-

ства за 2013 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Біржової ради за 

2013 р.
5. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.
6. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2013 р.
7. Про прийняття рішення щодо переобрання Ревізора Товариства.
8. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції у зв’язку із 

приведенням його положень у відповідність до вимог чинного законодав-
ства.

9. Про затвердження Положення про Загальні збори у новій редакції у 
зв’язку з приведенням його положень у відповідність до норм чинного за-
конодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 
проведення Загальних зборів Товариства: 14 березня 2014 р.; дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах 
Товариства: 24 година 15 квітня 2014 р.

З проектами документів та інформацією щодо порядку денного акціоне-
ри (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товари-
ства в робочі дні з 11:00 до 17:00 год. Особа, відповідальна порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — головний спеціаліст відділу торгових 
операцій Товариства О.С.Баштовий; тел. для довідок: 0(44)200-09-70; 
200-09-71. 

Реєстрація учасників зборів відбудеться 19 квітня 2014 р. з 09:00 до 
09:45 год. за місцем проведення Зборів. При собі мати паспорт (уповно-
важеним особам — паспорт та довіреність на участь у зборах). 

Усі акціонери можуть вносити свої пропозиції та зауваження з питань 
порядку денного не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Това-
риства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акці-
онерів Товариства.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 51014 51080
Основні засоби (за залишковою вартістю) 168 183
Довгострокові фінансові інвестиції 47436 48849
Запаси 27 18
Сумарна дебіторська заборгованість 3302 1974
Грошові кошти та їх еквіваленти 79 53
Нерозподілений прибуток 41 40
Власний капітал 50041 50040
Статутний капітал 50000 50000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 973 1040
Чистий прибуток (збиток) 1 2
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1000000 1000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

Генеральний директор АТ «СЄфБ»  Марчук М.М.
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 (код за ЄДРПОУ 00231290, місцезнаходження: 94430, Луганська обл., 
смт.Краснодон м.Краснодон, вул..Заводська, 1) повідомляє про проведен-
ня загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2014 р. о 14 годи-
ні 00 хвилин за адресою: Україна, 94430, Луганська область, смт.Крас-
нодон, вул.Заводська, 1. 

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у за-
гальних зборах буде проводитися 25 квітня 2014 р. з 11 години 00 хвилин 
до 13 години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів за адре-
сою: Україна, 94430, Луганська область, смт.Краснодон, вул.Заводська, 1.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам — 
паспорт, представникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену згід-
но вимог чинного законодавства. Телефон для довідок: +38 06435 2 00 63.

Ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з питаннями по-
рядку денного за адресою місцезнаходження товариства 94430, смт.Крас-
нодон м.Краснодон, вул.Заводська, 1 (відділ кадрів). 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення загальних зборів, а саме на 21 квітня 2014 р.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів 
2. Звіт Генерального директора товариства про результати фінансово-

господарської діяльності товариства за 2013 рік
3. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік, затвердження висновків Ревізійної 

комісії.
4. Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік, затвердження висновків 

Наглядової ради товариства. 
5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку.
Основні показники

фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012-2013 р.
(тис.грн.)

Найменування показника період
 Звітний 
2013 р.

Попередній 
2012 р.

Усього активів 15061,0 18947,0
Основні засоби 7813,0 8420,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3839 3365
Сумарна дебіторська заборгованість 663,0 804,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,0 36,0
Нерозподілений прибуток -18420,0 -13000,0
Власний капітал 23898,0 23898,0
Статутний капітал 346,0 346,0
Довгострокові зобов’язання 4711,0 2775,0
Поточні зобов’язання 4526,0 4928,0
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 69200 69200
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) 51 98

Наглядова рада, Голова    О.П.Шигірт
Генеральний директор    Л.В. Руденко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСНОДОНСЬКИЙ ЗАВОД «АВТОАГРЕГАТ»

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 63.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 18 квітня 2014 року, 
о 16:00, офіс ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» за адресою: 83001, м. Донецьк, 
вул. Артема, буд. 63.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: 18 квітня 2014 року з 15:00 до 15:45.

Для реєстрації необхідно мати: акціонерам — документ, що посвідчує 
особу; представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу та дові-
реність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодав-
ством.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: станом на 24 годину 14 квітня 2014 року (станом на 
24  годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

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

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних 
зборів, затвердження порядку голосування на зборах, регламенту збо-
рів.

2. Затвердження висновків аудиторської фірми про результати пере-
вірки річної фінансової звітності Банку за 2013 рік.

3. Затвердження висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-
господарської діяльності Банку за результатами фінансового 2013 року.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної 
Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Банку про фінансово-
господарську діяльність Банку у 2013 році.

5. Затвердження річного звіту Банку за 2013 рік. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, порядку (покриття) 

збитків.
7. Затвердження розміру, строку та порядку виплати дивідендів за ре-

зультатами діяльності Банку у 2013 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Банку у 2014 році. 
9. Припинення повноважень Членів Ревізійної комісії.
10. Обрання Членів Ревізійної комісії. Затвердження умов договорів, 

що укладатимуться з Членами Ревізійної комісії. Встановлення розміру їх 
винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів від імені Банку з Членами Ревізійної комісії.

Порядок ознайомлення акціонерів з проектами рішень з питань по-
рядку денного, з матеріалами/документами, з якими вони можуть озна-
йомитися під час підготовки до загальних зборів: Ознайомитись з проек-
тами рішень з питань порядку денного, з матеріалами/документами 
можливо за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 63, ПАТ «АКБ «КА-
ПІТАЛ», відділ корпоративних цінних паперів, у період з 11 березня 
2014р. по 17 квітня 2014р., у всі дні, крім суботи та неділі, з 9:00 до 17:00; 
18 квітня 2014р. — з 9:00 до 15:45. 

Контактна особа товариства з питань ознайомлення акціонерів з до-
кументами — начальник управління цінних паперів Полякова Тетяна Ми-
колаївна.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — Голова Правління Фомичова Валерія Вла-
диславівна.

Адреса для надання пропозицій: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 
буд. 63, ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».

Телефон для довідок: (062) 345-27-76.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
 ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»:

Найменування показника Період
Звітний, 
тис.грн.

Попередній, 
тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти 436870 283880
Торгові цінні папери 155039 70581
Кошти в інших банках за вирахуванням 
резерву

421636 56837

Кредити та заборгованість клієнтів за 
вирахуванням резерву

810196 887603

Цінні папери на продаж та до погашення за 
вирахуванням резерву

23498 18107

Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибутку

67 -

Основні засоби та нематеріальні активи 61452 26319
Інші активи за вирахуванням резерву 189632 101060
Усього активів 2098390 1444387
Кошти банків, юридичних та фізичних осіб 1668430 1127449
Боргові цінні папери, емітовані банком 84038 -
Субординований борг 110000 80000
Інші залучені кошти 35021 35000
Інші зобов’язання, резерви за зобов’язаннями 7799 10004
Усього зобов’язань 1905288 1252453
Статутний капітал 194079 194079
Емісійні різниці 1049 1049
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (9107) (10221)
Резерви та інші фонди банку 6718 6664
Резерви переоцінки 363 363
Усього власного капіталу 193102 191934
Середньорічна кількість простих та привілейо-
ваних акцій (шт.)

17724100 17641756

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

0,07 0,06

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

343 362

Правління ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ»
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ДО УВАГи АКЦІОНЕРІВ АТ «БАНК ВЕЛЕС»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «БАНК ВЕЛЕС» (надалі — 

«Банк») запрошує Вас прийняти участь у загальних зборах акціонерів, які 
відбудуться 18 квітня 2014 року о 17.00 за місцезнаходженням Публічно-
го акціонерного товариства «БАНК ВЕЛЕС» — 03061, місто Київ, вулиця 
Героїв Севастополя, 48, 1-й поверх, хол.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення 
зборів — на 24 годину 14 квітня 2014 року.

Реєстрація учасників загальних зборів розпочинається о 16.25 та за-
кінчується о 16.55.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. 
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів. 
3. Про порядок проведення загальних зборів та затвердження порядку 

денного загальних зборів акціонерів.
4. Про звіт Правління щодо діяльності Банку у 2013 році та прийняття 

рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про звіт Ревізійної комісії про діяльність Банку в 2013 році та при-

йняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Про звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгля-

ду цього звіту.
7. Про затвердження річного звіту та результатів діяльності Банку за 

2013 рік, звітів та висновків зовнішнього аудитора за результатами про-
веденого аудиту річної фінансової звітності Банку.

8. Про розподіл прибутку за 2013 рік.
9. Про поточну діяльність та фінансовий стан Банку.
Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що по-

свідчує особу, та для представників акціонерів — довіреність на 
право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

ознайомитися з документами та матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів (питань, 
що виносяться на голосування), власники акцій можуть за місцезнахо-
дженням ат «БаНк велес» у робочі дні та робочий час відповідно до 
законодавства україни. детальну інформацію ви можете дізнатись за 
вищевказаними телефонами та місцезнаходженням ат «БаНк велес», 
відповідальна особа –заступник голови правління — начальник управ-
ління цінних паперів дрига с.в. 

Телефон для довідок +38 (044) 206-75-10.
З повагою,
Голова Правління
АТ «БАНК ВЕЛЕС»  С.В.Рабчук 

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

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  152 164 145 779
Кредитно-інвестиційний портфель 143344 128 353
Основні засоби  та нематеріальні активи 4 058 4 317
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 11 56
Сумарна дебіторська заборгованість  135 7342
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 616 5 711
Нерозподілений прибуток 392 40
Власний капітал 122165 121609
Статутний капітал 105000 105000
Довгострокові зобов’язання 7000 -
Поточні зобов’язання 22999 24170
Чистий прибуток (збиток) 392 40
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10500000 10500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 57 54

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕНТИЛяТОРНИЙ ЗАВОД «ГОРИЗОНТ»

(код ЄДРПОУ 02971340), що знаходиться за адресою: 37300, Пол-
тавська обл., м.Гадяч, вул.Чапаєва, 15. 

Повідомляє про скликання Чергових загальних зборів АТ «Горизонт», 
які відбудуться «18 » квітня 2014 року о 12:00 год. за адресою: м.Гадяч, 
вул.Чапаєва, 15, приміщення адміністрації, кабінет директора. Реє-
страція учасників зборів відбудеться у день проведення зборів 18 квітня 
2014р. з 11:00 до 11:45 години за місцем проведення зборів.

ПОРяДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
1. Обрання лічильної комісії за підсумками голосування щодо питань 

порядку денного.
2. Затвердження процедури та регламенту (порядку) проведення за-

гальних зборів.
3. Обрання голови та секретаря зборів.
4. Звіт голови правління АТ «Горизонт» про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2013 році, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту виконавчого органу, визначення та затверджен-
ня основних напрямків діяльності АТ «Горизонт» на 2014 рік. 

5. Звіт ревізора (ревізійної комісії) про підсумки роботи у 2013 році, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту.

7. Затвердження річного звіту Товариства.
8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або по-

криття збитків) АТ «Горизонт» за 2013 рік.
9. Про затвердження значних правочинів, які вчинено виконавчим ор-

ганом Товариства за попередній період.
10. Відкликання Голови, членів Наглядової ради та членів Ревізійної 

комісії Товариства.
11. Обрання Голови, членів Наглядової ради та членів Ревізійної комі-

сії Товариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

Фінансово- господарської діяльності за періоди 2012 (2013) роки, тис.грн.
Усього активів  3815  4255
Основні засоби (залишкова вартість)  1001  2409
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  1439  1653
Сумарна дебіторська заборгованість  110  148
Грошові кошти та їх еквіваленти  64  17
Нерозподілений прибуток  327  428
Власний капітал  1122  1223
Статутний капітал  126  126
Довгострокові зобов'язання  -  -
Поточні зобов'язання  2693  3032
Чистий прибуток (збиток)  (43)  101
Середньо річна кількість акцій, шт.  35895  35895
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.  -  _
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій  _  _
Чисельність працівників  91  88
Перелік акціонерів, які мають право на участь в зборах, буде складе-

ний станом на 24 годину 14 квітня 2013 року у порядку, встановленому 
чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери товариства можуть отримати інформацію, ознайомитися з 
відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням за-
гальних зборів, за адресою: 37300, м.Гадяч, вул.Чапаєва,15 (кабінет 
юриста), у робочі дні з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00 годин, а у день 
проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 10:00 до 
11:00 години. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Абаджян Олена Вікторівна, юрисконсульт АТ «Горизонт», 
тел. для довідок — (05354) 2-04-01. 

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхід-
но мати оригінали документів, що посвідчують особу та підтверджують її 
повноваження ( паспорт, довіреність тощо), оформлені згідно законодав-
ства України.

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента публiчне акцiонерне товариство 

«запорiжтрансформатор»
2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Ленiнський 

район, Днiпропетровське шосе, 3

4. Міжміський код, телефон та факс 8(061)270-39-00 8(061)270-39-00 
5. Електронна поштова адреса ivan.grishko@ztr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації

ztr.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
У зв’язку з прийняттям 25.02.2014 Загальними зборами акцiонерiв 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЖТРАНСфОРМАТОР»
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ПАТ «ЗТР « ( надалi — Товариство) рiшення про обрання членiв На-
глядової ради, на виконання пункту 7.2. положення «Про Наглядову 
раду ПАТ «ЗТР «, 11.03.2014 проведено засiдання Наглядової ради То-
вариства на якому прийнято рiшення про обрання Компанiї Tregory 
Holdings Limited Головою Наглядової ради Товариства. 

Iнформацiя щодо наявностi/вiдсутностi у посадової особи непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться у 
зв’язку з тим, що законодавством України передбачена вiдповiдальнiсть 
за наведенi склади злочинiв виключно для фiзичних осiб. 

Iнформацiя про iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 
п’яти рокiв не наводиться у зв’язку з тим, що зазначена iнформацiя роз-
кривається стосовно фiзичних осiб. 

Посадову особу призначено до моменту прийняття Наглядовою ра-
дою Товариства рiшення про переобрання Голови Наглядової ради.

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 Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 18.03.2014

(дата)

ШАНОВНиЙ АКЦІОНЕР!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ» 
(місцезнаходження: 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, буд. 104) 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі 
за текстом — загальні збори), які призначені на 23 квітня 2014 року за 
адресою: 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, буд. 104, каб. №2.

Початок загальних зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників за-
гальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 
23 квітня 2014 року, початок реєстрації о 10 год. 00 хв., закінчення реє-
страції о 10 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складається на 24 годину 16 квітня 2014 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСяТЬСя НА ГОЛОСУВАННя:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з 

питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2013 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2013 році.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам 
акціонерів — додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами зако-
нодавства. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть озна-
йомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, в робочі дні та робочий час за місцезнаходженням 
Товариства за адресою м. Житомир, вул. Черняховського, 104, каб. №2, 
на підставі наданого акціонером Товариству відповідного запиту. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Сів-
ковський М.М. Довідки за тел.: 0412 244401.

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

Найменування показника період
2013 рік 2012 рік

Усього активів 5388 5499
Основні засоби 7294 6763
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1333 1277
Сумарна дебіторська заборгованість 755 755
Грошові кошти та їх еквіваленти 53 6
Нерозподілений прибуток 82 460
Власний капітал 3255 3173
Статутний капітал 1867 1867
Довгострокові зобов’язання 130 130
Поточні зобов’язання 2003 2196
Чистий прибуток (збиток) 82 460
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7466414 7466414
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІї»

Код за ЄДРПОУ 23814076
(39609, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3), 

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Дата, час та місце проведення: 14 квітня 2014 року о 11-00 год. за 

адресою: 39601, Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Героїв Брес-
ту,  44-А, ПрАТ «Електронні технології», кабінет Директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день прове-
дення зборів з: 10-30 до 10-50 год. на підставі документу, що посвідчує 
особу. Представникам акціонерів мати довіреність на передачу їм права 
участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: на 24 годину 08 квітня 2014 року.

Порядок денний: 
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кре-

мінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних збо-
рів акціонерів ПрАТ «Електронні технології» та затвердження регламенту 
Загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 

ПрАТ «Електронні технології» про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2013 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
ПрАТ «Електронні технології» про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2013 рік та затвердження висновків Ревізора. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2013 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.

Основні показники фінансово — господарської діяльності  
ПрАТ «Електронні технології» за 2013 рік (тис.грн.)

Найменування показника Період
На початок 

звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

Усього активів 823 1828
Основні засоби 55 43
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6 925
Сумарна дебіторська заборгованість 583 785
Грошові кошти та їх еквіваленти 179 75
Нерозподілений прибуток 422 441
Власний капітал - -
Статутний капітал 41 41
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 360 1346
Чистий прибуток (збиток) 17 19
Середньорічна кількість акцій (штук) 408 408
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

53 47

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного 
Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39601, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, пров. Героїв Бресту, 44-А, ПрАТ «Електронні 
технології», кабінет Директора.

Відповідальна особа — Директор Єнич С.В.
Телефон для довідок: (0536) 77-26-88.

З повагою, Директор ПрАТ «Електронні технології»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРи !
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КОМПАНІя СТРАХУВАННя ЖИТТя 
«УНІЛАЙф»

адреса: 01054, м. Київ, вул. Павлівська, 17, під’їзд 3, поверх 2 (код за 
ЄДРПОУ 25343681) (далі — Товариство)

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 22 квітня 2014 року о 12-00 за адресою: м. Київ, 

вул. Павловська, 17, 3 під’їзд, 2 поверх (зала засідань Товариства)
Порядок денний:

Обрання членів лічильної комісії.1. 
Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово–2. 

господарської діяльності Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради 3. 
Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської ді-4. 
яльності Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльнос-5. 
ті, річного балансу Товариства за 2013 р. 

Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-6. 
бачених законом.

Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 7. 
Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства.8. 
Припинення повноважень Ревізора.9. 

Обрання Ревізора.10. 
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-11. 

дення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій 
редакції. Надання повноважень уповноваженій особі Товариства на під-
писання Статуту в новій редакції.

Затвердження в новій редакції Положень Товариства: Положення 12. 
про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товари-
ства; Положення про Виконавчий орган Товариства;  Положення про Реві-
зійну комісію Товариства; Кодексу корпоративного управління Товариства.

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-13. 
ся Виконавчим органом Товариства протягом 2014 року, із зазначенням 
характеру правочинів та визначення їх граничної вартості.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 15.04.2014 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріа-
лами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами 
та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів 
за місцем проведення зборів, а також у робочі дні з понеділка по п'ятницю 
з 10-00 по 16-00 год., за адресою 01054, м. Київ, вул. Павлівська, 17,  
3 під’їзд, 2 поверх (зала засідань Товариства), звернувшись із заявою 
складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акці-
онерів з матеріалами — Гаврільченко Андрій Валерійович. Реєстрація 
акціонерів (їх представників) буде здійснюватись з 11:00 до 11:45 год. за 
київським часом у день проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів за адресою їх проведення.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу ак-
ціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в збо-
рах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно 
до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 591-19-58

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

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 52554 35329
Основні засоби 193    8068 
Довгострокові фінансові інвестиції   62   8962
Запаси    -   -
Сумарна дебіторська заборгованість 4195   1152
Грошові кошти та їх еквіваленти 8340   8130
Нерозподілений прибуток 10667   -11589
Власний капітал 22678  17550 
Статутний капітал   37800   21792
Довгострокові зобов’язання   -   -
Поточні зобов’язання 3504 96
Чистий прибуток (збиток) 17480 40
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17000  200000 200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

  -   -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

  -   -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15     15

Генеральний директор 
ПАТ «КСЖ «Унілайф»  Гаврільченко А.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВТОРИННІ РЕСУРСИ»

Інформація для публікації та персонального повідомлення 
кожного акціонера

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ВТОРиННІ РЕСУРСи», 
що знаходиться за адресою: Україна, Кіровоградська обл., м. Кірово-
град, вул. Виставочна, 2Г, (код ЄДРПОУ 24714951) повідомляє Вас, 
що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 16 квітня 2014 року 
об 11.00 годині за адресою: Україна, Кіровоградська обл., м. Кіро-
воград, вул. Виставочна, 2Г (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 
10:00 год. до 10:45 год. Всім представникам акціонерів мати оформ-
лені належним чином доручення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — 10 квітня 2014 року.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів То-

вариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2013 рік.
5. Звіт наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження звіту і висновків 

ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства 
у 2013 році.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства 

за 2013 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням 
вимог, передбачених законом.

9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 
2014 рік.

10. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що бу-
дуть вчинятися Товариством.

11. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами наглядової ради, обрання особи яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядо-
вої ради.

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

Найменування показника період
звітній попере-

дній
Усього активів 103381 118289
Основні засоби 54903 56647
Довгострокові фінансові інвестиції 2405 40295
Запаси 2735 3006
Сумарна дебіторська заборгованість 53 12252
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 7
Нерозподілений прибуток -38853 -34291
Власний капітал 13821 23334
Статутний капітал 4277 4277
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 89560 94955
Чистий прибуток (збиток) -4562 -2726
Середньорічна кількість акцій (шт.) 85534215 85534215
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 75 85

Для реєстрації необхідно надати документ, що посвідчує особу; 
для представників акціонерів — доручення на право участі у зборах, 
оформлене у відповідності до чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки 
до Загальних зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 
8:00 до 17:00 години, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, 
вул. Виставочна, 2Г (кімн. юриста).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — юрисконсульт.

Телефон для довідок: 0522-56-91-26.
Правління ПАТ «ВТОРИННІ РЕСУРСИ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ  "ДНІПРОІНМЕД"

(місцезнаходження: 49005, м. Дніпропетровськ, 
вул. Сімферопольська, буд. 21, кім. 307)

ПрАТ СК "Дніпроінмед" повідомляє, що 15 квітня 2014 року о 11.00
годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 10Б,
офіс 401, відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбудеться 15  квітня 2014 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою:
Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 10Б, оф. 401. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три)
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на
24.00 год. 09.04.2014 року. 

Для участі у зборах акціонери повинні мати при собі документ, що пос-
відчує особу, а представники акціонерів - документ та довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до
чинного законодавства України. 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 15 квітня 2014
року (включно) з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до
14.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова 10Б,
оф. 401. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Ко-
заченко Олена Олександрівна. 

15 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у міс-
ці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці прове-
дення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний річних загальних зборів акціонерів):

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів.
3. Про процедурні питання порядку проведення зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу - дирекції, звіту ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за

2013 рік.
7. Затвердження стратегії та основних напрямків діяльності Товарис-

тва на 2014 р. 
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся протягом року. 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-пра-
вових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 

10. Обрання ревізора та затвердження умов цивільно-правових дого-
ворів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ним, встанов-
лення розміру  винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з ревізором. 

11. Схвалення наказу № 1555-1 від 15.10.2013 р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

Телефон для довідок: (056) 726-55-40. 
Наглядова рада ПрАТ СК "Дніпроінмед"

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІ-
ОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

(далі по тексту - банк), місцезнаходження: 49069, м. Дніпропетровськ,
вул. Артема, 94 відповідно до рішення наглядової ради банку (протокол
від 03.03.2014) повідомляє про скликання річних загальних зборів акці-
онерів, які відбудуться 22 квітня 2014 року о 16.00 годині за місцезна-
ходженням банку: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, 2 поверх, кім-
ната 106. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 22 квітня
2014 року з 15.30 до 15.55 години за місцем проведення загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт наглядової ради про діяльність банку, прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
3. Звіт правління про результати діяльності банку, прийняття рішення

за наслідками розгляду звіту. 
4. Визначення основних напрямів діяльності банку на 2014 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії. 
6. Затвердження висновку аудиторської фірми.
7. Затвердження річних результатів діяльності банку за 2013 рік та за-

ходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
8. Розподіл прибутку банку отриманого у 2013 році.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розмі-

ру річних дивідендів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів

наглядової ради.
11. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов ци-

вільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з членами наглядової ради.

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

13. Обрання голови та членів ревізійної комісії.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи до-

кумент, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах для представ-
ників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь
22.04.2014 у річних загальних зборах  наглядовою радою призначена да-
та складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів бан-
ку станом на 15.04.2014. 

Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загаль-
них зборів заздалегідь в робочий час в робочі дні або у день проведення
загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріала-
ми загальних зборів призначена відповідальна особа Шевцова Тетяна
Михайлівна - корпоративний секретар банку. Телефон для довідок: (0562)
31-04-38, 31-04-30.  

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

*у цьому рядку сума дорівнює сумі: дебіторської заборгованості за
операціями з банками, інших фінансових активів та інших активів банку
згідно статей балансу Банку;

**у цьому рядку сума дорівнює сумі: зобов'язань щодо поточного по-
датку на прибуток, інших фінансових зобов'язань та інших зобов'язань
банку згідно статей балансу Банку.

Найменування показника
період

звітний
2013

попередній
2012

Усього активів 569 283 532 296
Основні засоби 2 878 9 613
Довгострокові фінансові інвестиції 355 995 373 259
Запаси 456 621
Сумарна дебіторська заборгованість 62 599 38 088
Грошові кошти та їх еквіваленти 115 726 110 134
Нерозподілений прибуток 288 968 302 421
Власний капітал 390 248 356 053
Статутний капітал 37 632 37 632
Довгострокові зобов’язання 111 409 99 965
Поточні зобов’язання 67 626 4 774
Чистий прибуток (збиток) 34 195 159 079
Середньорічна кількість акцій (шт.) 156 798 156 798
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 129 154

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 165305 282471
Основні засоби 209 245
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість* 666 19
Грошові кошти та їх еквіваленти 6069 10241
Нерозподілений прибуток 1268 787
Власний капітал 137779 126510
Статутний капітал 130000 120000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання** 273 259
Чистий прибуток (збиток) 1268 787
Середньорічна кількість акцій (шт.) 130000 120000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 61 62
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЛУГАНСЬКБУДТРАНС"
Наглядова рада ПАТ "Луганськбудтранс" (код ЄДРПОУ 05386978, міс-

цезнаходження: 91005, м. Луганськ, вул. Дьоміна, буд. 4) повідомляє про
проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбу-
дуться 26 квітня 2014 року о 9:00 за адресою: 91005, м. Луганськ, 31
квартал, будинок 14 а, 2 поверх, зал засідань.

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

1. Затвердження порядку (регламенту) проведення зборів.
2. Обрання секретаря зборів.
3. Обрання членів лічильної комісії. 
4. Звіт Правління по результатам фінансово-господарської діяльності

товариства за 2013 рік та визначення основних напрямів діяльності това-
риства в 2014 році.

5. Звіт Наглядової ради товариства про діяльність за 2013 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії по результатам діяльності Товариства

за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік, фі-

нансового плану на 2014 рік, розподіл прибутку товариства (визначення
порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2013 році.

8. Вибори членів та голови Наглядової ради.
9. Затвердження рішення про реалізацію майна товариства у дочірніх

підприємствах.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ "Луганськбудтранс" (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 26 квітня 2014
року з 8:00 до 8:45 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які
мають право на участь у чергових загальних зборах, складається станом
на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, (станом на
22.04.2014 р.). Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, представникам акціонерів - паспорт і доручення на право представ-
ляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно чинного
законодавства. Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного за-
гальних зборів особи, які мають право на участь у зборах, можуть за ад-
ресою місцезнаходження товариство кожен вівторок, з 8:00 до 12:00, у го-
ловного бухгалтера акціонерного товариства. 

Телефон для довідок: (0642) 58-25-46.
Наглядова рада

Найменування показника Період
звітній попередній

Усього активів 3658 4168,6
Основні засоби 1759,3 1920
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 923,2 930,6
Сумарна дебіторська заборгованість 552,4 811,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 367,5 462,3
Нерозподілений прибуток непокритий (збиток) -6015,5 -5598,7
Власний капітал 7612,6 7612,6
Статутний капітал 93 93
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1957,3 2051,1
Чистий прибуток (збиток) -417,3 -425,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 371981 371981
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду 100 118

Шановні Акціонери!
ПРАТ "ЛУНАПАК" (код ЄДРПОУ 31549804 ) повідомляє про

проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться "25"
квітня 2014 року об 10.00 годині за адресою: Україна, 49083, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Собінова, б. 1, оф. 102

Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товарис-

тва.
2. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2013

рік. 
3. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та  порядку вип-

лати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
4. Затвердження  звіту директора Товариства про результати фінансо-

во-господарської діяльності за 2013 рік.
5. Затвердження  звіту ревізора  Товариства про результати фінансо-

во-господарської діяльності за 2013 рік. 
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом не більш одного року з дня прийняття такого рішен-
ня, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Реєстрація акціонерів буде проводитись "25" квітня 2014 року з 09.00
до 09.30 за адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,
б.1, оф.102. 

При реєстрації акціонерам товариства необхідно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт і довіре-
ність, оформлену відповідно до чинного  законодавства України, для юри-
дичної особи документи, які підтверджують повноваження, та документ
який посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
складається станом на 21.04.2014 р.

З матеріалами, пов'язаними із порядком денним зборів, акціонери мо-
жуть ознайомитись до початку зборів за адресою: Україна, 49083, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Собінова, буд. 1, оф. 102. Виконавець Лобода С.С. До-
відки за телефоном (0562) 732-29-32.

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

Найменування показника
Період

звітний
2013

попередній
2012

Усього активів 79841 80484
Основні засоби 71731 70266
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3704 3932
Сумарна дебіторська заборгованість 2072 2890
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 4
Нерозподілений прибуток 416 331
Власний капітал 74019 73934
Статутний капітал 73603 73603
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 5822 6550
Чистий прибуток (збиток) 85 78
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1560 1560
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 6

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 
«ЕКОКЛІН»

2. Код за ЄДРПОУ: 34964189
3. Місцезнаходження: 03186, м. Київ, бульвар Чоколівський, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 220-12-34, 220-12-34
5. Електронна поштова адреса емітента: office@ekoklin.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст повідомлення

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ЕКОКЛIН» (далi — Товари-
ство) повiдомляє, що 11.03.2014 р. вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне 

товариство «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий реєстр 
власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.12.2013 р., 
згiдно з яким вiдбулися наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i 
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства: 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння ак-
тивами «Сортiс Ессет Менеджмент (Пайовий недиверсифiкований венчур-
ний iнвестицiйний фонд «Гарант-Розвиток» закритого типу) 
(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35195889-2331089, мiсцезнаходження 
01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119), що володiло пакетом акцiй в 
розмiрi 9 389 116 акцiй простих iменних, що становило 55,2301% голосую-
чих акцiй, збiльшило належний йому пакет акцій за рахунок купiвлi акцiй на 
вторинному ринку цiнних паперiв, в результатi чого пакет акцiй складає 
9 464 218 акцiй простих iменних, що становить 55,6719% голосуючих акцiй.

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

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

Заступник Голови правління В.С. Доброскок,                 11.03.2014 р.
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЛУГАНСЬКБУДТРАНС"
Наглядова рада ПАТ "Луганськбудтранс" (код ЄДРПОУ 05386978, міс-

цезнаходження: 91005, м. Луганськ, вул. Дьоміна, буд. 4) повідомляє про
проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбу-
дуться 26 квітня 2014 року о 9:00 за адресою: 91005, м. Луганськ, 31
квартал, будинок 14 а, 2 поверх, зал засідань.

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

1. Затвердження порядку (регламенту) проведення зборів.
2. Обрання секретаря зборів.
3. Обрання членів лічильної комісії. 
4. Звіт Правління по результатам фінансово-господарської діяльності

товариства за 2013 рік та визначення основних напрямів діяльності това-
риства в 2014 році.

5. Звіт Наглядової ради товариства про діяльність за 2013 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії по результатам діяльності Товариства

за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік, фі-

нансового плану на 2014 рік, розподіл прибутку товариства (визначення
порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2013 році.

8. Вибори членів та голови Наглядової ради.
9. Затвердження рішення про реалізацію майна товариства у дочірніх

підприємствах.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ "Луганськбудтранс" (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 26 квітня 2014
року з 8:00 до 8:45 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які
мають право на участь у чергових загальних зборах, складається станом
на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, (станом на
22.04.2014 р.). Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, представникам акціонерів - паспорт і доручення на право представ-
ляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно чинного
законодавства. Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного за-
гальних зборів особи, які мають право на участь у зборах, можуть за ад-
ресою місцезнаходження товариство кожен вівторок, з 8:00 до 12:00, у го-
ловного бухгалтера акціонерного товариства. 

Телефон для довідок: (0642) 58-25-46.
Наглядова рада

Найменування показника Період
звітній попередній

Усього активів 3658 4168,6
Основні засоби 1759,3 1920
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 923,2 930,6
Сумарна дебіторська заборгованість 552,4 811,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 367,5 462,3
Нерозподілений прибуток непокритий (збиток) -6015,5 -5598,7
Власний капітал 7612,6 7612,6
Статутний капітал 93 93
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1957,3 2051,1
Чистий прибуток (збиток) -417,3 -425,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 371981 371981
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду 100 118

Шановні Акціонери!
ПРАТ "ЛУНАПАК" (код ЄДРПОУ 31549804 ) повідомляє про

проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться "25"
квітня 2014 року об 10.00 годині за адресою: Україна, 49083, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Собінова, б. 1, оф. 102

Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товарис-

тва.
2. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2013

рік. 
3. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та  порядку вип-

лати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
4. Затвердження  звіту директора Товариства про результати фінансо-

во-господарської діяльності за 2013 рік.
5. Затвердження  звіту ревізора  Товариства про результати фінансо-

во-господарської діяльності за 2013 рік. 
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом не більш одного року з дня прийняття такого рішен-
ня, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Реєстрація акціонерів буде проводитись "25" квітня 2014 року з 09.00
до 09.30 за адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,
б.1, оф.102. 

При реєстрації акціонерам товариства необхідно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт і довіре-
ність, оформлену відповідно до чинного  законодавства України, для юри-
дичної особи документи, які підтверджують повноваження, та документ
який посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
складається станом на 21.04.2014 р.

З матеріалами, пов'язаними із порядком денним зборів, акціонери мо-
жуть ознайомитись до початку зборів за адресою: Україна, 49083, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Собінова, буд. 1, оф. 102. Виконавець Лобода С.С. До-
відки за телефоном (0562) 732-29-32.

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

Найменування показника
Період

звітний
2013

попередній
2012

Усього активів 79841 80484
Основні засоби 71731 70266
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3704 3932
Сумарна дебіторська заборгованість 2072 2890
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 4
Нерозподілений прибуток 416 331
Власний капітал 74019 73934
Статутний капітал 73603 73603
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 5822 6550
Чистий прибуток (збиток) 85 78
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1560 1560
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 6

Генеральний директор ПРАТ "ПОЛІПЛАСТ" 
(місцезнаходження ПРАТ "ПОЛІПЛАСТ": 52064, Дніпропетровська

область, Дніпропетровський район, селище Сурське-Литовське, ву-
лиця Польова, будинок 56) повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ПО-
ЛІПЛАСТ", які відбудуться об 11-00 15 квітня 2014 року за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, буд. 21 К, кімната 310. Реєс-
трація акціонерів та їх представників відбуватиметься в день та за
місцем проведення зборів з 10-00 години до 10-55 години. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання

голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
2. Звіт генерального директора Товариства про підсумки фінансо-

во-господарської діяльності Товариства за 2013 рік .
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2013 року.
5. Внесення змін до статуту.
6. Про затвердження та вчинення  значних правочинів

Основні показники фінансово-господарської  діяльності 
Товариства

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при со-
бі паспорт, представникам акціонерів - належним чином оформлену
довіреність і документ, який посвідчує особу. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загаль-
них зборах акціонерів ПРАТ "ПОЛІПЛАСТ", буде складено станом на
24 годину "09" квітня 2014 року (станом на 24 годину за три робочих
дні до дня проведення зборів) у порядку, встановленому законодавс-
твом про депозитарну систему України. 

Пропозиції акціонерів відносно порядку денного чергових загаль-
них зборів акціонерів (про внесення змін до порядку денного черго-
вих загальних зборів акціонерів) повинні надходити в ПРАТ "ПОЛІП-
ЛАСТ" за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, буд. 21 К в
терміни не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних збо-
рів.

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань по-
рядку денного чергових загальних зборів акціонерів (необхідними
для прийняття рішень по них), відповідно до законодавства України
акціонери ПРАТ "ПОЛІПЛАСТ" та/або їх представники можуть ознай-
омитися до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів у
робочі дні тижня з 9:00 до 17:00 години, а також у день проведення
чергових загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасни-
ків за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, буд. 21 К, кімна-
та 310. Документи надаються акціонеру ПРАТ "ПОЛІПЛАСТ" та/або
його предcтавнику для ознайомлення після надання письмового за-
питу до Генерального директора Товариства. В день проведення
чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПОЛІПЛАСТ" документи
надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення
без попереднього письмового запиту Відповідальна особа за поря-
док ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) - Гене-
ральний директор Товариства Ставицький В.І. 

Телефон для довідок: (056) 371-52-26.

Найменування показника Період
2013 рік 2012 рік

Усього активів 81803 75676
Основні засоби 8709 8279
Довгострокові фінансові інвестиції - 750
Запаси 40651 34484
Сумарна дебіторська заборгованість 32443 32162
Грошові кошти та їх єквіваленти - 1
Нерозподілений прибуток 2112 2563
Власний капітал -
Статутний капітал 100 100
Довгострокові  зобов’язання 46625 46625
Поточні  зобов’язання 32966 26388
Чистий прибуток -351 202
Середньорічна кількість акцій 100 100
Кількість власних акцій, випущених протягом
періоду (шт.) - -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 163 173

Повідомдення про проведення загальних зборів акціонерного
товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОІРЕА"
Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 49083, м. Дніпро-

петровськ, вул. Прапорна, 21.
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОІРЕА"  повідомляє Вас,
що  18 квітня 2014 року о 16.00  за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.
Прапорна, 21, актова зала, третій поверх, відбудуться загальні збори ак-
ціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі
у загальних зборах відбудеться 18 квітня 2014 року з 15.00 год. до 15.45
год. за адресою:  м. Дніпропетровськ, вул.  Прапорна, 21, актова зала, тре-
тій поверх. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загаль-
них зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину
14.04.2014 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі
паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право
представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно
з вимогами чинного законодавства. Під час підготовки до загальних зборів,
акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлен-
ня з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного по-
відомлення до 17 квітня 2014 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з
09.00 год. до 16.00 год. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 21,
к.48. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів - Терещенко
Сергій Іванович. 18 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбу-
деться у місці проведення реєстрації та загальних зборів акціонерів. 

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів

акціонерів. 
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-госпо-

дарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Дирекції Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства  за 2013 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розгляд висновків Ревізору Товариства про результати перевірки фі-
нансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за нас-
лідками розгляду звіту та висновків Ревізору Товариства. 

7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит
річної фінансової звітності ПрАТ "ДОІРЕА" за 2013 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ "ДОІРЕА" за 2013 рік.
9. Обрання Дирекції та Генерального директора Товариства. Затвер-

дження контракту з керівником.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПрАТ "ДОІРЕА" за

підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про відрахування до
резервного фонду та виплату дивідендів і затвердження розміру дивіден-
дів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ "ДОІРЕА" за 2013 рік  (тис. грн.)

Телефон для довідок: (056) 721-10-34.
Виконуючий обов'язки генерального директора 

ПрАТ "ДОІРЕА"  Венчкевич О.Ю.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-

зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства: виконуючий обов'язки генерального директора Венчкевич
Олександр Юрійович.

Найменування показника
На початок

звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

Усього активів 2184 1433,1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 568,5 496,1
Оборотні активи 1609 931,1
Виробничі запаси 1275,8 662,2
Сумарна дебіторська заборгованість 180,3 136,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,7 18,8
Власний капітал 821,1 543,8
Статутний капітал 123,8 123,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -214,1 -491,4
Кредиторська заборгованість за товари та
послуги 879,8 583,2

Поточні зобов’язання 1362,9 889,3
Чистий прибуток (збиток) -260,4 -277,3
Чистий дохід від реалізації продукції 7106,8 6999
Собівартість реалізованої продукції 6098 6194,5
Чисельність робітників 43 44
Середня зарплата, грн.. 2850 2751
Довгострокові зобов'язання 0 0



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49, 13 березня 2014 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖО-
НІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 15 квітня 2014 р. о 14:00 год. за місцезнаходженням товариства
адреса: 53300, м. Орджонікідзе, вул. Г. Тикви, б. 3, кім. 30. Реєстрація
учасників зборів відбудеться за місцем та в день проведення зборів з 13:15
год. до 13:45 год. 

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії ПрАТ "ОРРЗ" загальних зборів акці-

онерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту їх про-

ведення.
3. Затвердження річного звіту ПрАТ "ОРРЗ" за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

ПрАТ "ОРРЗ" за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління ПрАТ

"ОРРЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2013 р.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора ПрАТ
"ОРРЗ" за 2013 р.

7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ "ОРРЗ".
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради ПрАТ "ОРРЗ".
9. Обрання членів наглядової ради ПрАТ "ОРРЗ", затвердження умов

цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядо-
вої ради ПрАТ "ОРРЗ";

10. Про припинення повноважень (відкликання) Ревізора Товариства.
11. Про обрання Ревізора Товариства та укладення трудового (цивіль-

но-правового) договору з Ревізором.
12. Внесення змін до Статуту ПрАТ "ОРРЗ" шляхом затвердження но-

вої редакції Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Това-
риства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товарис-
тва". 

13. Внесення змін до Положення Про Наглядову раду ПрАТ "ОРРЗ"
шляхом затвердження нової редакції Положення Про Наглядову раду То-
вариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з
вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

14. Внесення змін до Положення Про Правління ПрАТ "ОРРЗ" шляхом
затвердження нової редакції Положення Про Правління Товариства у
зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами
Закону України "Про акціонерні товариства".

15. Прийняття рішення про продаж (відчуження) майнових прав ПрАТ
"ОРРЗ" на Товариства з обмеженою відповідальністю "Аспект", код за ЄД-
РПОУ 23930115.

16. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися Правлінням ПрАТ "ОРРЗ" протягом року, зазначення

характеру правочинів та визначення їх граничної вартості.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах

відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00
год. 09 квітня 2014 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати
при собі паспорт. Представникам акціонерів - паспорт та доручення на пра-
во представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згід-
но з вимогами чинного законодавства України. З підготовленими докумен-
тами (матеріалами), пов'язаними з порядком денним загальних зборів, ак-
ціонери Товариства можуть ознайомитись з понеділка по середу з 08:00 до
12:00 за місцезнаходженням Товариства (53300, Дніпропетровська об-
ласть, м. Орджонікідзе, вул. Г. Тикви, 3, кім. 30). Відповідальний за ознай-
омлення акціонерів з документами - Дубіна Володимир Іванович. Пропози-
ції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства пода-
ються на адресу Товариства у письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандида-
тів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати прове-
дення загальних зборів.

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

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

Голова Наглядової ради ПрАТ "ОРРЗ" В.І. Дубіна

Найменування показника
період

2013 2012
Усього активів 82537 81251
Основні засоби 51580 51958
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 10170 9182
Сумарна дебіторська заборгованість 16649 15610
Грошові кошти та їх еквіваленти 810 1185
Нерозподілений прибуток 10555 7643
Власний капітал 75382 72470
Статутний капітал 16600 16600
Довгострокові зобов'язання 5359 -
Поточні зобов'язання 1796 8781
Чистий прибуток (збиток) 50 -3511
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1660000 1660000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 274 357

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "АГРАР-
НО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОДРУЖЕСТВО"

(надалі-Товариство), код за ЄДРПОУ 13438169, місцезнаходження То-
вариства: 52005 Україна Дніпропетровська область Дніпропетровський
район смт. Ювілейне буд. 23, повідомляє про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерного товариства  21 квітня 2014 року о 07:30 годині за
адресою: Дніпропетровська область , Дніпропетровський район ,  смт.
Ювілейне вулиця  8 Березня , б.23 , кімната 201.

Реєстрація учасників з 07:00 до 07:25 за вищевказаною адресою.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах,-станом на 24 годину 15 квітня 2014 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування згідно порядку

денного:
1. Звіт виконавчого органу ПРАТ АВП "Содружество" про результати фі-

нансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік  та розгляд пи-
тання про продовження діяльності та  основні напрямки діяльності на 2014
рік.

2. Звіт ревізора про результати діяльності за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту,  висновків ревізора, звіту Наглядової ра-

ди за 2013 рік та основних напрямків діяльності на 2014 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  за під-

сумками роботи за 2013 рік, розміру,строку та порядку виплати дивідендів.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства можуть оз-

найомитися з матеріалами в робочі дні з 8.00 до 12.00, з 13.00 до 16.00 за

адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Юві-
лейне, вул. 8 Березня б.23, кімната 202. Посадова особа, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами: Кононова Тетяна Олек-
сіївна-голова наглядової ради, тел. (056) 753-89-10.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника
період 

Звітний
2013р

Попередній
2012р

Усього активів 9120 8689
Основні засоби 3014 3372
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2693 1918
Сумарна дебіторська заборгованість 1672 1050
Грошові кошти та їх еквіваленти 190 631
Нерозподілений прибуток -611 -524
Власний капітал 625 712
Статутний капітал 535 535
Довгострокові зобов»язання 1140 1341
Поточні зобов»язання 7241 6465
Чистий прибуток (збиток) -87 -1533
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2675 2675
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) 52 61
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖО-
НІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 15 квітня 2014 р. о 14:00 год. за місцезнаходженням товариства
адреса: 53300, м. Орджонікідзе, вул. Г. Тикви, б. 3, кім. 30. Реєстрація
учасників зборів відбудеться за місцем та в день проведення зборів з 13:15
год. до 13:45 год. 

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії ПрАТ "ОРРЗ" загальних зборів акці-

онерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту їх про-

ведення.
3. Затвердження річного звіту ПрАТ "ОРРЗ" за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

ПрАТ "ОРРЗ" за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління ПрАТ

"ОРРЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2013 р.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора ПрАТ
"ОРРЗ" за 2013 р.

7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ "ОРРЗ".
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради ПрАТ "ОРРЗ".
9. Обрання членів наглядової ради ПрАТ "ОРРЗ", затвердження умов

цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядо-
вої ради ПрАТ "ОРРЗ";

10. Про припинення повноважень (відкликання) Ревізора Товариства.
11. Про обрання Ревізора Товариства та укладення трудового (цивіль-

но-правового) договору з Ревізором.
12. Внесення змін до Статуту ПрАТ "ОРРЗ" шляхом затвердження но-

вої редакції Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Това-
риства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товарис-
тва". 

13. Внесення змін до Положення Про Наглядову раду ПрАТ "ОРРЗ"
шляхом затвердження нової редакції Положення Про Наглядову раду То-
вариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з
вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

14. Внесення змін до Положення Про Правління ПрАТ "ОРРЗ" шляхом
затвердження нової редакції Положення Про Правління Товариства у
зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами
Закону України "Про акціонерні товариства".

15. Прийняття рішення про продаж (відчуження) майнових прав ПрАТ
"ОРРЗ" на Товариства з обмеженою відповідальністю "Аспект", код за ЄД-
РПОУ 23930115.

16. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися Правлінням ПрАТ "ОРРЗ" протягом року, зазначення

характеру правочинів та визначення їх граничної вартості.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах

відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00
год. 09 квітня 2014 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати
при собі паспорт. Представникам акціонерів - паспорт та доручення на пра-
во представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згід-
но з вимогами чинного законодавства України. З підготовленими докумен-
тами (матеріалами), пов'язаними з порядком денним загальних зборів, ак-
ціонери Товариства можуть ознайомитись з понеділка по середу з 08:00 до
12:00 за місцезнаходженням Товариства (53300, Дніпропетровська об-
ласть, м. Орджонікідзе, вул. Г. Тикви, 3, кім. 30). Відповідальний за ознай-
омлення акціонерів з документами - Дубіна Володимир Іванович. Пропози-
ції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства пода-
ються на адресу Товариства у письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандида-
тів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати прове-
дення загальних зборів.

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

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

Голова Наглядової ради ПрАТ "ОРРЗ" В.І. Дубіна

Найменування показника
період

2013 2012
Усього активів 82537 81251
Основні засоби 51580 51958
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 10170 9182
Сумарна дебіторська заборгованість 16649 15610
Грошові кошти та їх еквіваленти 810 1185
Нерозподілений прибуток 10555 7643
Власний капітал 75382 72470
Статутний капітал 16600 16600
Довгострокові зобов'язання 5359 -
Поточні зобов'язання 1796 8781
Чистий прибуток (збиток) 50 -3511
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1660000 1660000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 274 357

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "АГРАР-
НО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОДРУЖЕСТВО"

(надалі-Товариство), код за ЄДРПОУ 13438169, місцезнаходження То-
вариства: 52005 Україна Дніпропетровська область Дніпропетровський
район смт. Ювілейне буд. 23, повідомляє про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерного товариства  21 квітня 2014 року о 07:30 годині за
адресою: Дніпропетровська область , Дніпропетровський район ,  смт.
Ювілейне вулиця  8 Березня , б.23 , кімната 201.

Реєстрація учасників з 07:00 до 07:25 за вищевказаною адресою.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах,-станом на 24 годину 15 квітня 2014 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування згідно порядку

денного:
1. Звіт виконавчого органу ПРАТ АВП "Содружество" про результати фі-

нансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік  та розгляд пи-
тання про продовження діяльності та  основні напрямки діяльності на 2014
рік.

2. Звіт ревізора про результати діяльності за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту,  висновків ревізора, звіту Наглядової ра-

ди за 2013 рік та основних напрямків діяльності на 2014 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  за під-

сумками роботи за 2013 рік, розміру,строку та порядку виплати дивідендів.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства можуть оз-

найомитися з матеріалами в робочі дні з 8.00 до 12.00, з 13.00 до 16.00 за

адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Юві-
лейне, вул. 8 Березня б.23, кімната 202. Посадова особа, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами: Кононова Тетяна Олек-
сіївна-голова наглядової ради, тел. (056) 753-89-10.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника
період 

Звітний
2013р

Попередній
2012р

Усього активів 9120 8689
Основні засоби 3014 3372
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2693 1918
Сумарна дебіторська заборгованість 1672 1050
Грошові кошти та їх еквіваленти 190 631
Нерозподілений прибуток -611 -524
Власний капітал 625 712
Статутний капітал 535 535
Довгострокові зобов»язання 1140 1341
Поточні зобов»язання 7241 6465
Чистий прибуток (збиток) -87 -1533
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2675 2675
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) 52 61 ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (код  
ЄДРПОУ 14359845, місцезнаходження: 01032, м.Київ, вул.Жилянська, 75) 
повідомляє про доповнення в Повідомлення про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів, яке було опубліковане в газеті «Відомості 
НКЦПФР» № 48 від 12.03.2014р.:

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

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 6 115 953 5 888 641
Основні засоби 35 223 865 114
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 925 1 400
Сумарна дебіторська заборгованість 3 912 804 3 813 639

Грошові кошти та їх еквіваленти 2 167 001 1 208 488
Нерозподілений прибуток 12 254 -103 572
Власний капітал 1 572 592 1 542 226
Статутний капітал 1 500 003 1 500 003
Довгострокові зобов’язання 237 994 415 174
Поточні зобов’язання 4 305 367 3 931 241
Чистий прибуток (збиток) 12 254 -103 572
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 000 20 000
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) 

414 474

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК»  Н.В.Сергеєва

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК»

Приватне акціонерне товариство «Алекс-Юг» (місцезнаходження —  
м. Миколаїв, вул.Нікольська, 25) у відповідності до статті 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства» повідомляє Вас, що чергові загальні збори 
акціонерів ПрАТ «Алекс-Юг» відбудуться 15 квітня 2014 року об 11-00 го-
дині в приміщенні товариства (м.Миколаїв, вул. Нікольська, 25, кабі-
нет директора ПрАТ «Алекс-Юг»).

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах о 10 годині 
30 хвилин, завершення реєстрації об 11-00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загаль-
них зборах акціонерів — 09.04.2014г.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Процедурні питання.
2. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Алекс-Юг» за 

2013 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) ПрАТ «Алекс-

Юг» за 2013 рік.

4. Звіт директора ПрАТ «Алекс-Юг» про результати фінансово-
господарської діяльності товариства за 2013 рік і прийняття рішення за ре-
зультатами розгляду звіту.

5. Звіт ревізора ПрАТ «Алекс-Юг» за 2013 рік і прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту.

6. Припинення ПрАТ «Алекс-Юг» шляхом перетворення в Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Алекс-Юг».

7. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ «Алекс-
Юг» в ТОВ «Алекс-Юг».

8. Затвердження порядку обміну акцій ПрАТ «Алекс-Юг» на частки в 
статутному капіталі ТОВ «Алекс-Юг».

9. Обрання комісії з припинення ПрАТ «Алекс-Юг».
Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами до загальних 

зборів акціонерів ПрАТ «Алекс-Юг» в приміщенні товариства (м.Миколаїв, 
вул. Нікольська, 25, кабінет директора ПрАТ «Алекс-Юг»; особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор 
товариства Синяков О.О.).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЕКС-ЮГ»



№49, 13 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

51

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОСТРІВ-КИїВ» (код ЄДРПОУ 31565161) (далі - Товариство) по-
відомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться 
25 квітня 2014 року. 

Місце проведення: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, офіс 2/5.
Реєстрація акціонерів: 25 квітня 2014 року з 10:15 до 10:45 за місцем 

проведення зборів. 
Початок зборів об 11:00. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде 

складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких 
зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систе-
му України – 22 квітня 2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, а представникам акціонерів, крім посвідчуючого доку-
мента – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до 
чинного законодавства.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвер-

дження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт правління Товариства про результати діяльності за 2013 рік. Ви-

значення основних напрямів діяльності на 2014 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати діяльності за 

2013  рік.
5. Звіт та висновки Наглядової ради про результати діяльності за 

2013  рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2013 рік.
8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової 
ради.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 
ради.

Акціонери, або їх представники, можуть ознайомитися з документами, 
пов’язаними з порядком денним зборів у приміщенні ПрАТ «Острів-Київ» 
за адресою м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, офіс 2/5 за письмовим 
зверненням.

Відповідальна особа: Чашко Віталій Самуїлович. Телефон для довідок 
(044) 461-91-01

Директор  Чашко В.С.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «фАКЕЛ»
Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Факел» (далі – ПАТ «Факел» або 
«Товариство»), код ЄДРПОУ 04601469, повідомляє що річні загальні збо-
ри акціонерів ПАТ «Факел» відбудуться 18 квітня 2014 року об 11 год. 
00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 08500, Київська обл., м. фас-
тів, Промвузол, буд. б/н, ПАТ «факел», зал засідань будівлі побуто-
вих приміщень головного корпусу та блоку допоміжних цехів (адміні-
стративна будівля ПАТ «факел», третій поверх, кабінет № 301).

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування): 
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Това-

риства.
2. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акці-

онерів Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2012 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2013 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про свою діяльність за 2012 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про свою діяльність за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
11. Звіт Генерального директора за 2012 рік.
12. Звіт Генерального директора за 2013 рік.
13. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
14. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення 

його в новій редакції.
15. Внесення змін, затвердження, скасування внутрішніх документів та 

кодексу корпоративного управління Товариства.
16. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

19. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 

загальних зборах акціонерів Товариства, – 14 квітня 2014 року станом на 
24 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів 
Товариства здійснюватиметься 18 квітня 2014 року з 09 год. 00 хв. до 
10 год. 50 хв. за місцем проведення загальних зборів.

Акціонерам Товариства для реєстрації та участі у річних загальних 
зборах акціонерів Товариства необхідно мати паспорт, представникам ак-
ціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства України.

Ознайомлення акціонерів та їх представників з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів 
здійснюється за місцезнаходженням Товариства (приймальня) за письмо-
вою заявою на ім’я Генерального директора Брижатого В.В. кожного ві-
вторка з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв., а також в день проведення зборів 
у місці їх проведення з 09 год. 00 хв. до 10 год. 55хв.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: Шатрова Ірина Олегівна. Телефони для дові-
док: (04565) 6-67-62.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.):
Найменування показника період

2013 рік 2012 рік 2011 рік
Усього активів 91708 132109 152411
Основні засоби 28148 29136 27950
Довгострокові фінансові інвестиції  - - -
Запаси 31446 47794 83327
Сумарна дебіторська заборгованість 29072 48204 24126
Грошові кошти та їх еквіваленти 192 19 2346
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 21205 16120 (24205)
Власний капітал 47750 38500 7661
Статутний капітал 22380 22380 22380
Довгострокові зобов’язання - - -
Поточні зобов’язання 48123 93609 144750
Чистий прибуток (збиток) 5085 40325 (843)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4823175 4823175 4823175
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- - -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

346 383 306

Наглядова рада ПАТ «факел»

ПАТ «ЦЮРУПИНСЬКЕ» скликає загальні збори акціоне-
рів 30.04.2014р. о 10.00 за адресою: м.Цюрупинськ, вул.Горького, 28А, 
кабінет голови правління, з таким порядком денним: 1.Звіт про резуль-
тати діяльності за 2013р. 2.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомі-
сії. 3.Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку 
за 2013р. 4.Переобрання наглядової ради та ревкомісії. 5.Попереднє 
схвалення значних правочинів. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах - 24.04.14. З матеріалами зборів можна 
ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись до при-
ймальні. Реєстрація учасників зборів 30.04.14 з 09.15 до 09.50 за зазна-
ченою адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та 
довіреність. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. 
грн.) (2013р./2012р.): Усього активів 88912/71404. Основні засоби 
4500/4659. Запаси 45861/36698. Сумарна дебіторська заборгованість 
38551/30047. Грошові кошти та їх еквіваленти 903/3058. Нерозподілений 
прибуток 3437/124. Власний капітал 2641/2963. Статутний капітал 
9635/9635. Поточні зобов’язання 73199/58682. Чистий прибуток 2991/385. 
Кількість акцій 38538296/38538296. Чисельність працівників 99/81.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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До відома акціонерів  

АТ «СК «ТАС» (приватне)
Правління ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ТАС» (далі – Товариство), код ЄДРПОУ 30929821, місцезна-
ходження м. Київ, проспект Перемоги, 65, повідомляє про скликання річних 
(чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. 

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 14 квітня 2014 року о 
10.00 год. 00 хв., що відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставе-
лі, 16, 6-й поверх, кімн. 2.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних (чер-
гових) загальних зборах: з 9.00 год., 00 хв. до 10.00 год. 00 хв. 14 квітня 
2014 року за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, 
кімн.  2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
(чергових) загальних зборах визначається станом на 24 годину за три ро-
бочих дні до дня проведення таких зборів (а саме, станом на 24 годину 
08  квітня 2014 року). 

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

1. Про затвердження річного звіту Наглядової ради.
2. Про затвердження річного звіту Правління.
3. Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії.
4. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 року.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
6. Про збільшення розмірів страхових сум та розмірів страхових виплат 

на суми (бонуси), за результатами отриманого інвестиційного доходу від 
розміщення коштів резервів із страхування життя у 2013 році.

7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-
вариства.

8. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, а саме – 

договорів зі страхування та перестрахування, договорів купівлі-продажу 
цінних паперів, вартість по яких складатиме від 25 до 50 відсотків вартості 
активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, які укладати-
муться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протя-
гом року.

12. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, а саме – 
договорів зі страхування та перестрахування, договорів купівлі-продажу 
цінних паперів, вартість по яких складатиме від 50 відсотків вартості акти-
вів за даними останньої фінансової звітності Товариства, які укладатимуть-
ся Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом 

року із визначенням граничної межі таких правочинів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до річних (чергових) загальних зборів: ко-
жен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Шота 
Руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2, кожного робочого дня з 09.00 до 18.00 
години та в день проведення загальних зборів у місці їх проведення. Теле-
фон для довідок: (044) 507-07-09. Відповідальний за ознайомлення акціо-
нерів з документами Голова Правління Товариства Власенко Андрій Леоні-
дович. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.):
Найменування показника Період

Звітний Попередній*
Усього активів 765 985 660 265
Основні засоби 56 371 58 840
Нематеріальні активи   2 158   1 686
Відстрочені аквізиційні витрати 64 914 55 225
Довгострокові фінансові інвестиції 287 900 154 181
Запаси 271 585
Сумарна дебіторська заборгованість 10 076 5 866
Грошові кошти та їх еквіваленти 44 475 65 004
Витрати майбутніх періодів 185 83
Власний капітал 117 369 109 480
Статутний капітал 46 306 46 306
(Нерозподілений прибуток) непокритий збиток (14 448) (19 954)
Довгострокові зобов’язання 614 547 527 215
Поточні зобов’язання 28 278 21 303
Відстрочені податкові зобов’язання 2 440 2 451
Чистий прибуток (збиток) 5 506 17 281
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 476 8 476
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

149 149

*показники за попередній період трансформовано по міжнародних 
стандартах фінансової звітності згідно вимог законодавства

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів додатково 
довіреність, оформлену відповідно до законодавства.

Правління АТ «СК «ТАС» (приватне)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЛОКБАСТЕР-КИїВ», що знаходиться за адресою: 
04655, м. Київ, пр-т Московський, 34-В, повідомляє про проведення 
щочергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться о 11-00 годині 
«21» квітня 2014 року за адресою: м. Київ, пр-т Московський, 34-В, в 
приміщенні залу-засідань.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 
9-00 до 10-45 години у день скликання та за місцем проведення загаль-
них зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у 
загальних зборах акціонерів «25» квітня 2014 року.

Порядок денний:
1. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства у 2013 році.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

5. Про розподіл прибутку та покриття збитків за 2013 рік.
6. Про затвердження договорів укладених правлінням товариства в 

період між зборами акціонерів.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
8. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акці-

онерів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчу-
ють особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера до-
датково до цього мати довіреність на право представляти акціонера на 
Загальних Зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством.

З документами необхідними для прийняття рішень по порядку 
денному, акціонери мають право ознайомитись за адресою: м.  Київ, 
пр-т Московський, 34-В, оф. 31 в робочі дні тижня з 10 до 17 години. 
Контактна особа з приводу надання інформації та документів з ви-
щезазначеного питання: Харченко О.В., телефон: (044)  499-32-40.

Довідки можна отримати за телефоном: (044) 499-32-40
Голова Правління
ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИїВ»  А.В. Шишкін

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «БАНК КАМБІО»
Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 26549700
Місцезнаходження емітента: 01001, м. Київ, вул. Заньковецької/Станіс-

лавського, 3/1
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 278-59-61, (044) 537-59-34
Електронна поштова адреса емітента: askitskiy@cambio.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується для 

розкриття інформації: www.cambio.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
Текст
Згідно наказу від 07.03.2014 №17/2 звільнено з посади Голови Ревізій-

ної комісії Ішкова В.М. за власним бажанням. Звільнення посадової особи 
виконано на підставі заяви Ішкова В.М. від 19.02.2014 року.

Посадова особа Ішков Володимир Миколайович (Паспорт: д/н), яка займа-
ла посаду Голови Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.05.2012 по 
07.03.2014. На посаду замість звільненої особи, нікого не призначено.

Голова Правління Тарадайко Н.А. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність 
згідно з законодавством.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОРОСТИ-
ШІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОРТЕКС» (надалі – Товариство, 
код за ЄДРПОУ 00306503, місцезнаходження: 12501, Житомирська об-
ласть, м. Коростишів, вул. К.Маркса, 56) повідомляє про проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 18 квітня 
2014 року за місцезнаходженням Товариства в кабінеті голови правління 
№  1. Початок зборів о 13-00. Реєстрація акціонерів для участі в Зборах буде 
проводиться цього ж дня з 12-00 до 12-45 за місцем проведення Зборів.

Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту 

Зборів.
2. Затвердження звіту правління по результатам фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних 
напрямків діяльності товариства в 2014 році.

3. Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності То-
вариства за 2013 рік.

4. Затвердження Ревізійною комісією річного звіту Товариства та ви-
сновків Ревізійної комісії за 2013 рік.

5. Порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження правочинів за 2013 рік і прийняття рішення про про-

даж нерухомого майна Товариства та попереднє схвалення правочинів, 
які вчинятимуться протягом 2014 р.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради.

8. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

9. Обрання членів Ревізійної комісії.
До дня проведення Зборів акціонери можуть ознайомитись з документа-

ми, необхідними для прийняття рішень з порядку Зборів, у робочий час в 
робочі дні за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Зборів 
акціонерів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – голова правління (Бродець-
кий  М.А.). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 14.04.2014 року. Пропозиції щодо порядку денного мо-
жуть бути надіслані на адресу правління Товариства. Для участі у Зборах 
акціонерам необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера; для 
представників – довіреність на право участі у Зборах, засвідчену у встанов-
леному порядку, та документ, що посвідчує особу. Телефони для довідок: 
(04130) 5-09-83 (т/ф), 5-09-82 (бухг.). Наглядова Рада Товариства
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 568 603
Основні засоби (залишкова вартість) 189 193
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 119 135
Грошові кошти та їх еквіваленти 247 187
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 527 570
Власний капітал 542 585
Статутний капітал 12 12
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 26 18
Чистий прибуток (збиток) -43 -35
Середньорічна кількість акцій, шт. 46273 46273
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 10 13

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧИ-
НАР» (місцезнаходження: 10020, м. Житомир, вул. Максютова, буд. 14) 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі 
за текстом – загальні збори), які призначені на 25 квітня 2014 року за 
адресою: 10020, м. Житомир, вул. Максютова, буд. 14, кабінет №1. По-
чаток загальних зборів об 11-00 год., реєстрація учасників загальних збо-
рів здійснюватиметься за місцем проведення зборів з 10-00 год. до 10-50 
год. 25 квітня 2014 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСяТЬСя НА ГОЛОСУВАННя 
(ПОРяДОК ДЕННИЙ):

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

рядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік та прийнят-

тя рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2013 році.
8. Припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товари-

ства.
9. Обрання Ревізора Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладати-

меться з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаного дого-
вору.

Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів, крім того, відповідні довіреності. 
Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з 
матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, в робочі дні та робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Жи-
томир, вул. Максютова, 14, кабінет №1. Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Блажко С.А. Перелік акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 го-
дину 18 квітня 2014 року.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства, 

тис.грн.
Найменування показника період

2013 рік 2012 рік
Усього активів 1238,5 1222,6
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 436,9 436,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 799,7 785,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,9 0,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -354,3 -262,6
Власний капітал 28,5 120,2
Статутний капітал 93,9 93,9
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1210,0 1102,4
Чистий збиток -91,7 -117,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 375774 375774
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРиСТВО «РЕНОМЕ»

2. Код за ЄДРПОУ: 13975944
3. Місцезнаходження: 33022, Рівненська обл., місто Рівне, 

вул.  Костромська, 25
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362) 69-34-00, факс 69-34-09
5. Електронна поштова адреса: uristkom@renome.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.renome.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення
Повідомляємо, що при отриманні від центрального депозитарію 

ПАТ «Національний депозитарій України» 11.03.2014 року переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонер-
ного товариства, складеного станом на 05.03.2014 року, ПрАТ «РЕ-
НОМЕ» стала відома інформація про зміну власників акцій, яким на-
лежить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: Пакет акцій 
фізичної особи, що становив 1061615 простих іменних акцій (31,69 
% голосуючих акцій), збільшився і становить 1061950 акцій (31,7 % 
голосуючих акцій).

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

що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Генеральний директор Гладкевич Н.ф., 11.03.2014 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНОМЕ»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРО-
ТЕХНІЧНОГО фАРфОРУ» (код за ЄДРПОУ 05756926, міс-
цезнаходження – Житомирська обл., Баранівський район, смт. Першотра-
венськ, вул. Комсомольська, буд. 1) повідомляє, що загальні збори 
акціонерів (надалі за текстом – збори) відбудуться 25 квітня 2014 року за 
адресою: 12746 Житомирська область, Баранівський район, смт. Пер-
шотравенськ, вул. Комсомольська, буд. 1 (лекційний зал). Початок 
зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів з 9 год. 00 хв. до 10 год. 
30  хв. 25 квітня 2014 року за місцем проведення зборів.

ПОРяДОК ДЕННИЙ 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСяТЬСя НА ГОЛОСУВАННя):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2013 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2013 році.
Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує 

особу, представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі 
у зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах, складається станом на 24-ту годину 18 квітня 2014 року. До дня про-
ведення зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів 
акціонерів, у робочий час в робочі дні за адресою: 12746, Житомир-
ська  обл., Баранівський район, смт. Першотравенськ, вул. Комсомоль-
ська, буд.1 (адмін. корпус, кабінет №1), а в день проведення зборів – та-
кож у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – начальник канцелярії Котова Л.В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2013 р.

Попере-
дній 

2012  р.
Усього активів 14781 17461
Основні засоби 4024 5090
Довгострокові фінансові інвестиції 151 170
Запаси 5636 6118
Сумарна дебіторська заборгованість 3738 4689
Грошові кошти та їх еквіваленти 176  246
Нерозподілений прибуток -2500 -2005
Власний капітал 6098 6593
Статутний капітал 3500 3500
Довгострокові зобов,язання 3153 1610
Поточні зобов,язання 8330 9258
Чистий прибуток (збиток) -495 364
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14000000 14000000
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

ПАТ «ПЗЕТф» (наглядова рада)

До відома акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗА-
ПАДИНСЬКЕ», місцезнаходження: 08600, Київська область, 
м.  Васильків, вул. Польова, 61, прим. 3, кім. 2, повідомляє про те, що 
15  квітня 2014 р. о 10:30 год. відбудуться річні загальні збори акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Западинське», Код ЄДРПОУ 
19410232, (надалі – Товариство / «ПАТ «Западинське»).

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 

ПАТ  «Западинське»;
2. Про обрання лічильної комісії;
3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту на-

глядової ради ПАТ «Западинське» за 2013 рік;
4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ви-

конавчого органу ПАТ «Западинське» за 2013 рік;
5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ре-

візійної комісії ПАТ «Западинське» за 2013 рік;
6. Затвердження річного звіту ПАТ «Западинське» за 2013 рік;
7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Западинське»;
8. Про відкликання голови та членів наглядової ради ПАТ «Западин-

ське»;
9. Про обрання голови та членів наглядової ради ПАТ «Западинське»;
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів 

ПАТ  «Западинське», які призначені на 15 квітня 2014 року, відбудеться 
15  квітня 2014 року з 10 години 00 хвилин по 10 годину 20 хвилин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів – 
довіреність, засвідчену відповідно до чинного законодавства, та документ, 
що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 09.04.2014 р.

Акціонери можуть ознайомитися із документами, пов’язаними із поряд-
ком денним загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в робочі 
дні з 10:00 год. до 12:00 год. (приміщення № 3, кімната № 2).

Телефон для довідок: (04571) 2-40-05.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-

тами – Директор Ящинський Павло Анатолійович.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 
Найменування показника Період 2013

звітний попере-
дній 

Усього активів 4655,0 4799,1
Основні засоби 1301,8 1696,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 18,5 18,7
Сумарна дебіторська заборгованість 742,3 958,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 5,8
Нерозподілений прибуток -2880,5 -2752,6
Власний капітал 4629,2 4757,1
Статутний капітал 1500 1500
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 25,8 42,0
Чистий прибуток (збиток) -127,9 4,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 6

Директор  ящинський П.А.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ОТАВА»

2. Код за ЄДРПОУ: 31183822
3. Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 220 20 34, (044) 220 20 34
5. Електронна поштова адреса: office@otava.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст повідомлення

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ОТАВА» (далi – Товариство) 
повiдомляє, що 11.03.2014 р. вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне това-

риство «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий реєстр 
власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.12.2013 р., 
згiдно з яким вiдбулися наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i 
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства: 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння 
активами «Сортiс Ессет Менеджмент» (Пайовий недиверсифiкований 
венчурний iнвестицiйний фонд « Гарант-Розвиток» закритого типу) 
(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35195889-2331089, мiсцезнаходження 
01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119), що володiло пакетом акцiй в 
розмiрi 1 755 004 акцiй простих iменних, що становило 35,1001% голосую-
чих акцiй, зменшило належний йому пакет акцій за рахунок продажу час-
тини акцiй на вторинному ринку цiнних паперiв, в результатi чого пакет 
акцiй складає 1 506 879 акцiй простих iменних, що становить 30,1376% 
голосуючих акцiй.

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

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

Голова правління О.М. Клименко, 11.03.2014 р.
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Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров 
ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ШВЕЙНАя фАБРИКА ИМЕНИ НИНы ОНИЛОВОЙ»
(место нахождения общества: г. Севастополь, ул. Айвазовского, д.3)

в порядке статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах»
Уважаемый акционер!

ЧАО «Швейная фабрика им. Н. Ониловой» доводит до Вашего сведе-
ния, что 18 апреля 2014 года в 14 часов 00 минут по местному времени по 
адресу: г. Севастополь, ул. Балаклавская, д. 11 в кабинете №13 состоится 
годовое общее собрание акционеров ЧАО «Швейная фабрика им. Н. Они-
ловой» со следующей повесткой дня:

Принятие решения о прекращении полномочий членов Счетной ко-1. 
миссии, избранных решением общего собрания акционеров от 
19.04.2013г.

избрание членов Счетной комиссии.2. 
Рассмотрение и принятие решения по годовому отчету генерально-3. 

го директора ЧАО «Швейная фабрика им. Н. Ониловой» за 2013 год.
Рассмотрение и принятие решения по годовому отчету Наблюда-4. 

тельного Совета ЧАО «Швейная фабрика им. Н. Ониловой» за 2013 год.
Рассмотрение и принятие решения по годовому отчету Ревизора 5. 

ЧАО «Швейная фабрика им. Н. Ониловой» за 2013 год.
Утверждение годового отчета ЧАО «Швейная фабрика им. Н. Они-6. 

ловой» за 2013 год.
Распределение прибыли и убытков ЧАО «Швейная фабрика  7. 

им. Н. Ониловой» за 2013 год. 
Регистрация акционеров, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров ЧАО «Швейная фабрика им. Н. Ониловой» будет 
производиться 18 апреля 2014 года с 12 часов 00 минут до 14 часов  
00 минут по местному времени по адресу: г. Севастополь, ул. Балаклав-
ская, д. 11.

Для регистрации с целью участия в годовом общем собрании акционе-
ров ЧАО «Швейная фабрика им. Н. Ониловой» Вам необходимо иметь 
при себе оригинал паспорта, а в случае передачи Вами полномочий на 
участие в годовом общем собрании акционеров представителю, послед-
нему необходимо иметь при себе оригинал паспорта и оригинал надлежа-
щим образом оформленной доверенности в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Украины, а также копию соответствую-
щей доверенности для предоставления ее регистрационной комиссии.

Ознакомиться с материалами (информацией) к собранию Вы можете 
с 13.03.2014 года по 18.04.2014 года по адресу: г. Севастополь, ул. Айва-
зовского, д. 3 кабинет №1 с 09.30 до 11.00 по рабочим дням, то есть с 
понедельника по пятницу включительно, должностное лицо, ответствен-
ное за порядок ознакомления акционеров с документами – генеральный 
директор ЧАО «Швейная фабрика им. Н. Ониловой» - Сподарев Дмитрий 
Валериевич (телефон (0692)53-95-30). 

Дата составления списка акционеров для персонального уведомле-
ния о проведении годового общего собрания акционеров – 03 марта 2014 
года. 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие  
в годовом общем собрании акционеров ЧАО «Швейная фабрика  
им. Н. Ониловой» - на 24 часа 00 минут 14 апреля 2014 года.

Основные показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, тыс.грн.

Наименование показателей Период
2013 2012

Всего активов 11424,6 11180,0
Незавершенные капитальные инвестиции 4969,4 5152,9
Основные средства 4126,1 4384,4
Долгосрочные финансовые инвестиции - -
Запасы 65,3 117,1
Суммарная дебиторская задолженность 2258,8 1154,3
Денежные средства и их эквиваленты 4,7 371,1
Расходы будущих периодов 0,3 0,2
Нераспределенная прибыль 2734,6 1925,4
Уставной капитал 7183,9 7183,9
Дополнительный капитал 765,7 765,7
Резервный капитал 241,7 229,5
Долгосрочные обязательства - 363,0
Текущие обязательства 498,7 712,5
Чистая прибыль (убытки) 458,4 244,5
Среднегодовое количество акций (шт.) - -
Количество собственных акций, выкупленных в 
течение периода (шт.)

- -

Общая сумма денег, потраченных на выкуп 
собственных акций в течение периода

- -

Численность работников на конец 
периода (лиц)

5 4

Генеральный директор 
ЧАО «Швейная фабрика им.Н.Ониловой»               Сподарев Д.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРО-
ПРОМКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 33951425, місцезнахо-
дження: 79034, Україна, м. Львів, вул. Литвиненка, буд. 3) повідомляє про те, 
що 15 квітня 2014 року за адресою: 79039, Україна, м.  Львів, вул. Золота, 
буд. 42, актовий зал, відбудуться річні загальні збори акціонерів Приватно-
го акціонерного товариства «АГРОПРОМКОМПЛЕКТ» (надалі – «Загальні 
Збори»).

Початок Загальних Зборів об 11 год.00 хв.
Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, що прибули для 

участі у Загальних Зборах, здійснюється за місцем проведення Загальних 
Зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – станом на 24 годину 09 квітня 2014 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування на Загальних Зборах 

(порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів ПРиВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «АГРОПРОМКОМПЛЕКТ».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 

ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «АГРОПРОМКОМП-
ЛЕКТ».

4. Про затвердження звіту Генерального директора ПРиВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «АГРОПРОМКОМПЛЕКТ» про фінансово-
господарську діяльність ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА 
«АГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за 2013 рік.

5. Про затвердження звіту та висновків Ревізора ПРиВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРиСТВА «АГРОПРОМКОМПЛЕКТ» про фінансово-
господарську діяльність ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА 
«АГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за 2013 рік.

6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 
(річного звіту) ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «АГРО-
ПРОМКОМПЛЕКТ» за 2013 рік.

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 
директора та звіту Ревізора ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРи-
СТВА «АГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за 2013 рік. 

8. Про розподіл прибутку і збитків ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРиСТВА «АГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за 2013 рік..

9. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік та їх ви-
плату.

10. Про схвалення (погодження) значних правочинів, вчинених ПРи-
ВАТНиМ АКЦІОНЕРНиМ ТОВАРиСТВОМ «АГРОПРОМКОМПЛЕКТ» в 
2013  році.

11. Про вчинення та попереднє схвалення значних правочинів.
12. Про визначення та затвердження основних напрямів діяльності 

ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВАМ «АГРОПРОМКОМП-
ЛЕКТ» в 2014 році.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, починаючи 
з 11.03.2014 року у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год., крім суботи та 
неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: 79034, Укра-
їна, м. Львів, вул. Литвиненка, буд. 3, к. 2.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Генеральний директор Міщанюк О.В.

Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АГРОПРОМКОМПЛЕКТ» (тис. грн.)
Найменування показника 2013 р. 2012 р.

Усього активів 2680,1 2264,1
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 2662,9 2262,9
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 2,1 0,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 15,1 0,9
Нерозподілений прибуток 2237,1 1812,3
Власний капітал 2652,1 2227,3
Статутний капітал 415,0 415,0
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 28,0 36,8
Чистий прибуток (збиток) 424,8 2065,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 415,0 415,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
 (осіб)

1 1

Генеральний директор  Міщанюк О.В.
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Шановні акціонери!
Повідомляємо про проведення загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СПЛАВИ УКРАїНИ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30555126)
які відбудуться 14 квітня 2014р. о 13:30

за адресою: 08105, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Горенка, вул. Садова 24

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2013р.
3. Затвердження річного звіту і балансу за 2013р.
Для прийняття участі та голосування на зборах акціонерам або їх упов-

новаженим представникам необхідно зареєструватися.
Реєстрація акціонерів відбудеться з 13:00 до 13:20 год. 14 квітня 2014р. 

за місцем проведення зборів.
Акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а 

уповноваженим представникам акціонерів, крім того - довіреність на право 
участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного та внести пропо-
зиції можна за адресою: 08105, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 
с.  Горенка, вул. Садова 24.

Наглядова рада
Приватного акціонерного товариства 

«Сплави України»

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Сплави України» 

(тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний
(2013р.)

Попередній
(2012р.)

Усього активів 2452,7 2674,1
Основні засоби 2441,1 2577,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,1 16,4
Сумарна дебіторська заборгованість 11,5 80,2
Грошові кошти та їх еквіваленти -
Нерозподілений прибуток -324,0 -285,6
Власний капітал -231,5 -193,1
Статутний капітал 92,5 92,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2867,2 2684,2
Чистий прибуток (збиток) -38,4 16,1
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

1 1

Генеральний директор ___________________________ федоров В.П.

Шановні акціонери!
Повідомляємо про проведення загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАІР»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21626715)
які відбудуться 14 квітня 2014р. о 13:30

за адресою: 08105, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Горенка, вул. Садова 24

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2013р.
3. Затвердження річного звіту і балансу за 2013р.
Для прийняття участі та голосування на зборах акціонерам або їх упов-

новаженим представникам необхідно зареєструватися.
Реєстрація акціонерів відбудеться з 13:00 до 13:20 год. 14 квітня 2014р. 

за місцем проведення зборів.
Акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а 

уповноваженим представникам акціонерів, крім того - довіреність на право 
участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного та внести пропо-
зиції можна за адресою: 08105, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 
с.  Горенка, вул. Садова 24.

Наглядова рада
Приватного акціонерного товариства «ЗАІР»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗАІР»
(тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
(2013р.)

Попередній
(2012р.)

Усього активів 731,2 772,3
Основні засоби 722,0 755,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 8,7 16,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,5 -
Нерозподілений прибуток -1328,4 -1325,7
Власний капітал -1236,0 -1233,3
Статутний капітал 92,4 92,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1967,2 2005,6
Чистий прибуток (збиток) -2,7 -9,2
Середньорічна кількість акцій (шт) 9240 9240
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду

1 1

Голова правління _____________________________ Мазліна М.Д.

ВАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00412263 ,

місцезнаходження :
Київська область, Згурівський р-н, с.Нова Олександрівка, вул. Леніна,14

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів
25 квітня 2014 року о 11-00 годині за адресою:

07623 Київська область Згурівський р-н,
с.Нова Олександрівка, вул. Леніна,16 (Будинок культури)

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 

2013  рік.
2. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 

2013  рік.
3. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 

2013  рік
4. Розгляд та затвердження річних звітів Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 

2013 році.
6. Зміна типу товариства
7. Затвердження статуту у новій редакції.
8. Вибори органів управління товариством.
Реєстрація акціонерів з 10-00 до 10-45 годин за місцем проведення збо-

рів.
Для участі в зборах необхідно мати паспорт, або інший документ, що 

посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвід-

чує особу представника.
Довідки за телефоном: (04570) -5-86-34.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника період

 звітний попередній
Усього активів 5548 6028
Основні засоби (залишкова вартість) 2667 2761
Біологічні активи (залишкова вартість) 797 809
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси 254 161
Сумарна дебіторська заборгованість 288 625
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 10
Нерозподілений прибуток -3580 -3675
Статутний капітал 1554 1554
Довгострокові зобов»язання - -
Поточні зобов»язання 399 307
Чистий прибуток (збиток) 95 87
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6214032 6214032
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
 (осіб)

20 21
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТОК ХОЛДЕР» (ідентифікаційний код 32553549, місцезнахо-
дження: 03040, м. Київ, вул. Бурмістенка, буд. 11, кім. 1), далі по тексту – 
«Товариство», повідомляє про те, що 17 квітня 2014 року за адресою: 
04053, Україна, м. Київ, вул. Кудрявська, 11, 1-й поверх, конференц-
зал, відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «За-
гальні Збори»).

Початок Загальних Зборів о 10 год.00 хв.
Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, що прибули для 

участі у Загальних Зборах, здійснюється за місцем проведення Загальних 
Зборів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних Зборах – станом на 24 годину 11 квітня 2014 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування на Загальних Зборах 

(порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів ПРиВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «СТОК ХОЛДЕР».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 

ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «СТОК ХОЛДЕР».
4. Про затвердження звіту Генерального директора ПРиВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «СТОК ХОЛДЕР» про фінансово-
господарську діяльність ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА 
«СТОК ХОЛДЕР» за 2013 рік.

5. Про затвердження звіту та висновків Ревізора ПРиВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРиСТВА «СТОК ХОЛДЕР» про фінансово-господарську 
діяльність ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «СТОК ХОЛ-
ДЕР» за 2013 рік.

6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 
(річного звіту) ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «СТОК ХОЛ-
ДЕР» за 2013 рік.

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 
директора та звіту Ревізора ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРи-
СТВА «СТОК ХОЛДЕР» за 2013 рік. 

8. Про розподіл прибутку і збитків ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРиСТВА «СТОК ХОЛДЕР» за 2013 рік..

9. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік та їх ви-
плату.

10. Про схвалення (погодження) значних правочинів, вчинених ПРи-
ВАТНиМ АКЦІОНЕРНиМ ТОВАРиСТВОМ «СТОК ХОЛДЕР» в 2013 році.

11. Про вчинення та попереднє схвалення значних правочинів.
12. Про визначення та затвердження основних напрямів діяльності 

ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВАМ «СТОК ХОЛДЕР» в 
2014  році.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, починаючи 
з 11  березня 2014 року у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год., крім су-
боти та неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнахо-
дженням Товариства (03040, м. Київ, вул. Бурмістенка, буд. 11, кім.1). 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Горисла-
вець Н.Ю.

Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПриватнОГО акціонернОГО 

товариствА «СТОК ХОЛДЕР» (тис. грн.)
Найменування показника 2013 р. 2012 р.

Усього активів 43969,4 43420,8
Основні засоби (Залишкова вартість)
Основні засоби (Первісна вартість)
Незавершені капітальні інвестиції

6,7
84,5
90,2

8,1
84,5
90,2

Довгострокові фінансові інвестиції 43872,5 43322,5
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 0,8 0,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 52,7 41,2
Нерозподілений прибуток 30590,2 30030,4
Власний капітал 231,3 231,3
Статутний капітал 231,3 231,3
Довгострокові зобов`язання 13188,5 13188,5
Поточні зобов`язання - -
Чистий прибуток (збиток) 559,8 28578,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2649,44 2649,44
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

Генеральний директор  Гориславець Н.Ю.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РОЛЮКС» (ідентифікаційний код 33860328, місцезнаходження: 
76018, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, буд. 22) повідом-
ляє про те, що 16 квітня 2014 року за адресою: 76010, Україна, м.  Івано-
франківськ, вул. Ленкавського, буд. 20, 3-й поверх, актовий зал, від-
будуться річні загальні збори акціонерів ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРиСТВА «РОЛЮКС» (надалі – «Загальні Збори»).

Початок Загальних Зборів о 10 год.00 хв.
Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, що прибули для 

участі у Загальних Зборах, здійснюється за місцем проведення Загальних 
Зборів з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – станом на 24 годину 10 квітня 2014 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування на Загальних Зборах 

(порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів ПРиВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «РОЛЮКС».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 

ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «РОЛЮКС».
4. Про затвердження звіту Генерального директора ПРиВАТНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «РОЛЮКС» про фінансово-господарську ді-
яльність ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «РОЛЮКС» за 
2013 рік.

5. Про затвердження звіту та висновків Ревізора ПРиВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРиСТВА «РОЛЮКС» про фінансово-господарську діяль-
ність ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «РОЛЮКС» за 2013 
рік.

6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 
(річного звіту) ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «РОЛЮКС» 
за 2013 рік.

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 
директора та звіту Ревізора ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРи-
СТВА «РОЛЮКС» за 2013 рік. 

8. Про розподіл прибутку і збитків ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРиСТВА «РОЛЮКС» за 2013 рік..

9. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік та їх ви-
плату.

10. Про схвалення (погодження) значних правочинів, вчинених 
ПРиВАТНиМ АКЦІОНЕРНиМ ТОВАРиСТВОМ «РОЛЮКС» в 
2013  році.

11. Про вчинення та попереднє схвалення значних правочинів.
12. Про визначення та затвердження основних напрямів діяльності 

ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВАМ «РОЛЮКС» в 
2014  році.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, почи-
наючи з 11.03.2014 року у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год., крім 
суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адре-
сою: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, буд. 22, 
к. 7.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Генеральний директор Міщанюк О.В.

Основні показники
фінансово-господарської діяльності 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЛЮКС» 
(тис. грн.)

Найменування показника 2013 р. 2012 р.
Усього активів 2884,0 2467,8
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 2866,6 2466,6
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1,1 0,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 16,3 0,9
Нерозподілений прибуток 2440,7 2014,6
Власний капітал 2885,7 2429,6
Статутний капітал 415,0 415,0
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 26,8 38,2
Чистий прибуток (збиток) 426,1 2068,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 415 415
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

Генеральний директор  Міщанюк О.В.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕР-
НОПРОМСЕРВІС» (ідентифікаційний код 34041940, місцезнахо-
дження: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Володимира Івасюка, 
буд. 62) повідомляє про те, що 16 квітня 2014 року за адресою: 76010, 
Україна, м. Івано-франківськ, вул. Ленкавського, буд. 20, 3-й поверх, 
актовий зал, відбудуться річні загальні збори акціонерів ПРиВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «ТЕРНОПРОМСЕРВІС» (надалі – «За-
гальні Збори»).

Початок Загальних Зборів о 13 год.00 хв.
Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, що прибули для 

участі у Загальних Зборах, здійснюється за місцем проведення Загальних 
Зборів з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – станом на 24 годину 10 квітня 2014 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування на Загальних Зборах 

(порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів ПРиВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «ТЕРНОПРОМСЕРВІС».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «ТЕРНОПРОМСЕР-
ВІС».

4. Про затвердження звіту Генерального директора ПРиВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «ТЕРНОПРОМСЕРВІС» про фінансово-
господарську діяльність ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА 
«ТЕРНОПРОМСЕРВІС» за 2013 рік.

5. Про затвердження звіту та висновків Ревізора ПРиВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРиСТВА «ТЕРНОПРОМСЕРВІС» про фінансово-
господарську діяльність ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА 
«ТЕРНОПРОМСЕРВІС» за 2013 рік.

6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 
(річного звіту) ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «ТЕРНО-
ПРОМСЕРВІС» за 2013 рік.

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 
директора та звіту Ревізора ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРи-
СТВА «ТЕРНОПРОМСЕРВІС» за 2013 рік. 

8. Про розподіл прибутку і збитків ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРиСТВА «ТЕРНОПРОМСЕРВІС» за 2013 рік..

9. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік та їх ви-
плату.

10. Про схвалення (погодження) значних правочинів, вчинених ПРи-
ВАТНиМ АКЦІОНЕРНиМ ТОВАРиСТВОМ «ТЕРНОПРОМСЕРВІС» в 2013 
році.

11. Про вчинення та попереднє схвалення значних правочинів.
12. Про визначення та затвердження основних напрямів діяльності 

ПРиВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВАМ «ТЕРНОПРОМСЕРВІС» 
в 2014 році.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, почи-
наючи з 11.03.2014 року у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год., крім 
суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адре-
сою: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Володимира Івасюка, 
буд. 62, к. 4.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Генеральний директор Козачище О.І.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПРОМСЕРВІС» 

(тис. грн.)
Найменування показника 2013 р. 2012 р.

Усього активів 1129,5 1128,4
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1127,0 1127,0-
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1,5 0,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,0 1,0
Нерозподілений прибуток 661,5 660,4
Власний капітал 1099,5 1098,4
Статутний капітал 438,0 438,0
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 30,0 30,0
Чистий прибуток (збиток) 1,1 923,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 438 438
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Генеральний директор  Козачище О.І.

Повідомлення про проведення 
річних загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ»

Шановні акціонери, ПрАТ «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ» (Ідентифікаційний 
код 34818125, місцезнаходження Товариства: 04080, м. Київ, вул. Кос-
тянтинівська, 73), надалі – «Товариство», повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
15.04.2014  р. о 12:00 за місцезнаходженням Товариства: 04080, 
м.  Київ, вул. Костянтинівська, 73, зал для проведення загальних 
зборів акціонерів.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбудеться з 11:00 
до 11:50 години 15.04.2014р., за місцем проведення Загальних зборів. 

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, членів лічильної 

комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів 

Товариства. 
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

4. Звіт і висновки Ревізора  за підсумками діяльності Товариства за 
2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затверджен-
ня висновків.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 

2013 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати за 

2013 рік. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспро-
можним внаслідок виплати дивідендів.

8. Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства. 
9. Прийняття рішення про погодження правочинів, здійсненних Това-

риством протягом 2013-1кв.2014 року та вчинення значних правочинів 
(попереднє схвалення).

Основні показники 
фінансово – господарської діяльності 

ПрАТ « НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ» (тис. грн.).
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів  10 094,1 10 175,1
Основні засоби  212,3 158,3
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість  8 684,1 9 419,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 0,6
Нерозподілений прибуток 20,5 10,5
Власний капітал 10 020,5 10 010,5
Статутний капітал 10 000,0 10 000,0
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 73,6 164,5
Чистий прибуток (збиток) 14,3 -103,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)  1 000 000  1 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-  -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

2 2

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), доручення на право 
участі в Загальних зборах, оформлене належним чином (для представ-
ників акціонерів).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
складається на кінець дня 09.04.2013р.

З матеріалами (документами) щодо порядку денного Загальних 
зборів акціонерів можна ознайомитись за місцезнаходженням Това-
риства – 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73, у робочі дні з 9:00 
до 17:00, попередньо домовившись про зустріч за телефоном: 
(044)  593 13 30 (відповідальна особа Шарапова Ірина Андріївна) та/
або надіславши листа на адресу Товариства з бажаною датою та ча-
сом зустрічі. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законом. 

Директор  Шарапова І.А.
11.03.2014р.
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

ПАТ «ЛАНТМАННЕН АКСА»!
1. Повне найменування 
та місцезнаходження 
товариства:

Публічне акціонерне товариство «Лантман-
нен Акса» 
08300, київська область, м.Бориспіль 
вул. привокзальна, буд. 3

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

Річні загальні збори акціонерів відбудуться 
15 квітня 2014 р. о 09.00
за адресою 08300, київська область, 
м.Бориспіль вул.привокзальна, буд. 3, кімната 
проведення зборів 

3. Час початку і 
закінчення реєстрації 
акціонерів для участі у 
загальних зборах:

Реєстрація проводиться з 08-45 
до 09-00 у день та за місцем проведення 
зборів. Для реєстрації учасники зборів 
повинні мати при собі паспорт, представники 
акціонерів  – паспорт та довіреність 
на передачу їм права участі 
у загальних зборах акціонерів, оформлену 
згідно діючого законодавства України.
 Довідки за телефонами: 
(04495) 7 12 24, (044) 451 63 74.

4. Дата складення 
переліку акціонерів, 
які мають право на 
участь у загальних 
зборах: 

09.04.2014 р.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради за 2013 р. 
3. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Генерального директора 
за 2013 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізійної комісії за 2013 р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 
2013 р. 
6. Розподіл прибутку Товариства з урахуванням 
вимог, передбачених Статутом та діючим 
законодавством України.
7. Прийняття рішення про вчинення значних 
правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт 
або послуг, що є предметом такого правочину, 
перевищує 25 % вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності товари-
ства. 

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятися 
товариством протягом не більш як одного року. 
Визначення характеру та граничної вартості.
9. Прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення правочинів, щодо яких є 
заінтересованість.
10. Прийняття рішення про схвалення та/або 
вчинення інших правочинів товариства.
11. Вирішення інших питань загальними 
зборами товариства.
12. Організаційні питання. 

6. Порядок ознайом-
лення акціонерів 
(учасників) з матеріала-
ми, з якими вони 
можуть ознайомитися 
під час підготовки до 
загальних зборів: 

Акціонери мають можливість 
ознайомитися з проектами рішень річних 
загальних зборів акціонерів за 
місцезнаходженням Товариства: 
08300, Київська область, м.Бориспіль,
 вул.Привокзальна, буд. 3, кімната юридичного 
відділу, звернутися до юриста Товариства. Зміни 
до порядку денного приймаються за 20 
календарних днів до дати проведення Загаль-
них зборів акціонерів.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 81256 74450
Основні засоби 35914 33431
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 11894 10049
Сумарна дебіторська заборгованість 31531 28885
Грошові кошти та їх еквіваленти 196 187
Нерозподілений прибуток  7409 -382
Власний капітал 28568 20777
Статутний капітал 20950 20950
Довгострокові зобов'язання 38008 37604
Поточні зобов'язання 14680 16069
Чистий прибуток (збиток)  7791  8775
Середньорічна кількість акцій (шт.) 418 996 416 418 996 416
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)

232 225

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

З повагою, 
Генеральний директор  І.І. Червак

ШАНОВНиЙ АКЦІОНЕР!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ТРЕСТ«КИїВМІСЬКБУД — 3»
(місцезнаходження: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 5)

повідомляє про доповнення порядку денного річних (чергових) загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 26 березня 2014 року об 15:00 год. 
за адресою: м. Київ, вул. Керченська, 4, (І поверх, зал засідань), питан-
нями такого змісту: 

13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
із членами Наглядової ради Товариства.

16. Про внесення (затвердження) змін до Положення про правління.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) за-
гальних зборах складено станом на 24 годину 20.03.2014 року.

Акціонери Публічного акціонерного товариства «Трест «Київміськбуд-3» 
можуть ознайомитися з документами та матеріалами, необхідними для під-
готовки до річних (чергових) загальних зборів та прийняття рішень із пи-
тань порядку денного у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за адре-
сою: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 5, кім. № 2, шляхом подання заяви 
на ім’я Голови правління Публічного акціонерного товариства «Трест «Київ-
міськбуд-3». Відповідальна посадова особа Публічного акціонерного това-
риства «Трест «Київміськбуд-3» за порядок ознайомлення акціонерів із до-
кументами Качан Т.О.

Примітка: реєстрація для участі у річних (чергових) загальних зборах 
здійснюється згідно з даними зведеного облікового реєстру власників імен-
них цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Трест «Київміськ-
буд-3». У разі невідповідності даних документа, що посвідчує особу акціо-
нера, даним зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів 
Публічного акціонерного товариства «Трест «Київміськбуд-3», акціонеру 
необхідно звернутися до зберігача, у якого йому відкрито рахунок у цінних 
паперах та зберігаються належні йому акції Публічного акціонерного това-
риства «Трест «Київміськбуд-3».

Наглядова рада Товариства

ПАТ «ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНя»
скликає загальні збори акціонерів 25.04.2014р. о 10.00 за адресою: 

м.Херсон, вул.40 років Жовтня, 31, з таким порядком денним: 1.Звіт 
про результати діяльності в 2013р. 2.Звіт наглядової ради, звіт та ви-
сновки ревкомісії. 3.Затвердження результатів діяльності, балансу і 
розподілу прибутку за 2013р. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах - 21.04.14. Акціонери можуть ознайо-
митися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, 
звернувшись до директора. Реєстрація учасників 25.04.14 з 9.00 до 

9.50 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для пред-
ставників акціонерів – паспорт та довіреність. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.): Усього 
активів 10075/10171. Основні засоби 8453/9179. Запаси 416/602. Су-
марна дебіторська заборгованість 932/297. Грошові кошти та їх еквіва-
ленти 274/93. Нерозподілений прибуток -1957/-2516. Власний капітал 
233/-326. Статутний капітал 627/627. Довгострокові зобов’язання 
8277/8658. Поточні зобов’язання 1565/1839. Чистий прибуток 559/154. 
Кількість акцій 2508000/2508000. Чисельність працівників 45/44.
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Шановний акціонере!
Приватне ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІяХ 
«ПОЛТАВАТУРИСТ», код ЄДРПОУ 02607835, місцезнаходження: 
Україна, 36022, м. Полтава, вул. Миру, будинок 12, повідомляє про скли-
кання річних Загальних зборів, що відбудуться 16 квітня 2014 року за 
адресою: м. Полтава, вул. Миру, будинок 12, у приміщенні туркомп-
лексу «Турист». Реєстрація акціонерів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. 
Початок зборів об 11 год. 00 хв.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів ПрАТ «Полта-

ватурист».
2. Про порядок проведення річних загальних зборів ПрАТ «Полтавату-

рист».
3. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів 

ПрАТ  «Полтаватурист».
4. Затвердження річного звіту ПрАТ «Полтаватурист» за 2013 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку і збитків ПрАТ «Полтаватурист» за 

фінансовими результатами 2013 року, затвердження строку, порядку ви-
плати дивідендів та покриття збитків.

6. Про уточнення назви ПрАТ «Полтаватурист» за належністю.
7. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Полтаватурист».
8. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, 

Правління ПрАТ «Полтаватурист».
9. Про звіт Наглядової ради ПрАТ «Полтаватурист».
10. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Полтаватурист».
11. Про звіт Правління ПрАТ «Полтаватурист».
12. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінан-

сового плану ПрАТ «Полтаватурист» на 2014 рік.
13. Про Положення про оренду нерухомого майна ПрАТ «Полтаватурист».
14. Про Положення про розпорядження майном ПрАТ «Полтавату-

рист».
15. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Пол-

таватурист».
16. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Полтаватурист».
17. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з 

членами Наглядової ради ПрАТ «Полтаватурист» та обрання особи, яка 
уповноважується на їх підписання

18. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Пол-
таватурист».

19. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Полтаватурист».
20. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з 

членами Ревізійної комісії ПрАТ «Полтаватурист», обрання особи, яка 
уповноважується на їх підписання.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, 
складається станом на 10 квітня 2013 року. Для участі у Загальних зборах 
представникам акціонера при собі необхідно мати паспорт та довіреність, 
оформлену згідно з вимогами законодавства. З документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися за 
адресою: Україна, м. Полтава, Ленінський район, вул. Миру, будинок 12, у 
приміщенні туркомплексу «Турист», в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 
10.00 по 16.00, до дати проведення річних Загальних зборів, а в день про-
ведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними докумен-
тами можна особисто в місці проведення Загальних зборів до їх початку. 
Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Дяченко Сер-
гій Сергійович, юрисконсульт ПрАТ «Полтаватурист», тел. (0532) 67-99-89.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2013 рік (тис. грн.):
Найменування показника Період 

звітний попередній
Усього активів 9798 10261
Основні засоби 8992 9065
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 249 237
Сумарна дебіторська заборгованість 402 511
Грошові кошти та їх еквіваленти 70 421
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 816 -613
Власний капітал 9459 9657
Статутний капітал 10270 10270
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 339 604
Чистий прибуток (збиток) 56 108
Середньорічна кількість акцій (шт.) 205 403 205 403
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

78 114

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СІЛЬ-
СЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧОРНО-
МОРСЬКА ПЕРЛИНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 
00413446) повідомляє Вас, що чергові загальні збори акціонерів ПАТ СП 
«Чорноморська перлина» відбудуться «25» квітня 2014 року о 12.00 го-
дині за адресою: Одеська обл., Татарбунарський р-н., с. Базар’янка, 
вул. Виноградна, буд. 1-а у Таборі праці та відпочинку, в приміщенні 
їдальні. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться у день про-
ведення загальних зборів з 11.00 до 12.00 годин за місцем проведення 
загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах: 21.04.2014 року.

Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів та 

затвердження регламенту зборів;
2. Про звіт Наглядової ради та про прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту;
3. Про звіт правління та про прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту;
4. Про звіт ревізійної комісії та про затвердження висновків ревізійної 

комісії;
5. Про затвердження річного звіту товариства;
6. Про розподіл прибутку і збитків товариства та про затвердження роз-

міру річних дивідендів;
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені 

протягом року з ПАТ «Універсал Банк» і предметом яких є майно (роботи, 
послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів 
за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), 
яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені 
протягом року з АТ «Райффайзенбанк Аваль» і предметом яких є майно 
(роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його 
активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи 
(осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені 
протягом року з ПАТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги) 
Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за дани-
ми останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), яким 
надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені 
протягом року з АТ «ОТП Банк» і предметом яких є майно (роботи, послу-
ги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за 
даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), 
яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери та їх 
представники можуть ознайомитись з 10.00 до 16.00 годин кожного робо-
чого дня за адресою: 68162, Одеська обл., Татарбунарський р-н., 
с.  Базар’янка, вул. Шевченка, буд. 37 (приймальня). Уповноважена особа 
з питань ознайомлення акціонерів з документами –Олійников Є.І.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт). Пред-
ставникам акціонерів крім того - довіреність, оформлену згідно з чинним 
законодавством. Для батьків, які представляють інтереси своїх неповно-
літніх дітей, крім паспорта необхідно мати свідоцтво про народження ди-
тини.

Наглядова рада
Тел. для довідок: 048-777-06-46

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ СП «Чорноморська перлина» (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний 

2013

період 
попере-

дній 2012
Усього активів 219751 179488
Основні засоби 30381 27098
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 17270 18908
Сумарна дебіторська заборгованість 171363 130721
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 15
Нерозподілений прибуток 178864 141740
Власний капітал 196683 159388
Статутний капітал 6316 6316
Довгострокові зобов'язання 453 302
Поточні зобов'язання 11292 -
Чистий прибуток (збиток) 37130 24745
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25264000 25264000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 107 178
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ПОВІДОМЛЕННя 
ПРО ПРОВЕДЕННя РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ 

ХЛІБОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», 
код за ЄДРПОУ 00381870

(далі – Товариство)
Місцезнаходження емітента: 61029, Харківська область, м. Харків, 

Московський район, шосе Салтівське, 129.
Дата та час проведення зборів: 18 квітня 2014 р. о 13:00.
Місце проведення зборів: 61029, Харківська область, м. Харків, 

Московський район, шосе Салтівське, 129 (4 поверх, конференц-
зал).

Час та місце реєстрації учасників: з 12:00 до 12:45 за місцем проведен-
ня зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 14 квітня 2014 р.

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

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи за-
гальних зборів акціонерів. 

2. Звіт виконуючого обов’язки генерального директора Товариства за 
підсумками діяльності у 2013 році.

3. Звіт наглядової ради Товариства за підсумками діяльності у 
2013  році. 

4. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками діяль-
ності у 2013 році.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за підсумками роботи Товариства у 2013 році.
7. Обрання та відкликання посадових осіб Товариства.
8. Розгляд та схвалення правочинів, вчинених з моменту проведення 

попередніх загальних зборів акціонерів.
9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, про попере-

днє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дати прийняття рішення, про надання повнова-
жень на укладення таких правочинів.

З матеріалами та документами з питань порядку денного акціоне-
ри можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів за 
адресою: 61029, Харківська область, м. Харків, Московський район, 
шосе Салтівське, 129 (4 поверх, конференц-зал). Посадова особа То-
вариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Мороз Наталія Олександрівна. Документи надаються акці-
онеру товариства або його представнику для ознайомлення, на 
підставі його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше 
ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення 
чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються 
учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попере-
днього письмового запиту.

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, представни-
кам акціонерів - документ, що посвідчує особу і доручення, оформлене у 
встановленому порядку.

Тел. для довідок: (057) 710-50-40.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності Товариства 
(тис. грн.)

Найменування показника 
Період 

звітний попере-
дній 

Усього активів 81243,0 71881,7
Основні засоби 60976,0 57833,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3339,0 2631,0
Сумарна дебіторська заборгованість 15662,0 11160,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,0 118,1
Нерозподілений прибуток 40272,0 48551,0
Власний капітал 44805,0 53084,3
Статутний капітал 1170,2 1170,2
Довгострокові зобов'язання 1501,3 1501,3
Поточні зобов'язання 34937,0 17296,1
Чистий прибуток (збиток) (8279) (2076,9) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4680824 4680824
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

301 312

До відома акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРАїНСЬКА АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА КОМПАНІя АСКА»
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Українська 

акціонерна страхова компанія АСКА» (код ЄДРПОУ 134909997) пові-
домляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які від-
будуться «16» квітня 2014 року об 11-00 год. за адресою: 83052,  
м. Донецьк, пр-т Ілліча, буд. 100, 4-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: з 10-30 до 10-50 год. за місцем проведення зборів. Для 
реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах при собі мати: 
паспорт (акціонерам); паспорт та довіреність на право участі в збо-
рах, яка оформлена відповідно до вимог чинного законодавства (для 
представників акціонерів).

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік ак-
ціонерів ПрАТ «УАСК АСКА» станом на 24-00 год. 14.04.2014 року.

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

Обрання Голови та Секретаря, Лічильної комісії річних загаль-1. 
них зборів акціонерів ПрАТ «УАСК АСКА»;

Звіт Генерального директора ПрАТ «УАСК АСКА» про підсумки 2. 
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УАСК АСКА» у 2013 році 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;

Звіт Наглядової Ради ПрАТ «УАСК АСКА» про підсумки 3. 
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УАСК АСКА» у 2013 році 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;

Звіт Ревізора ПрАТ «УАСК АСКА» про підсумки фінансово-4. 
господарської діяльності ПрАТ «УАСК АСКА» у 2013 році та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту;

Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «УАСК АСКА»;5. 
Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи 6. 

ПрАТ «УАСК АСКА» у 2013 році;
Затвердження Статуту ПрАт «УАСК АСКА» у новій редакції;7. 
Затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ «УАСК 8. 

АСКА» у новій редакції.
До дня проведення зборів акціонери мають право ознайомитись з 

документами, пов'язаними з питаннями, що виносяться на голосуван-
ня зборів, за адресою: 83052, м. Донецьк, пр-т Ілліча, буд. 100, каб. 603 
у робочі дні з 8-30 до 17-30 години, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: Начальник юридичного управління 
ПрАТ «УАСК АСКА» – Шерстньова Оксана Сергіївна. Довідки за теле-
фоном: (062) 348-38-25.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, 
включених до порядку денного Загальних зборів, не пізніше, як за  
20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «УАСК АСКА» (тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
(2013 р.)

Попередній 
(2012 р.)

Усього активів за винятком витрат 
майбутніх періодів

853 680 1 213 610

Основні засоби (залишкова вартість) 117 740 120 667
Довгострокові фінансові інвестиції 97 745 144 459
Запаси 834 1 912
Сумарна дебіторська заборгованість з 
урахуванням довгострокової

151 804 12 478

Грошові кошти та їх еквіваленти 80 747 98 007
Нерозподілений прибуток -80 461 -58 807
Власний капітал 197 563 215 903
Статутний капітал 184 585 184 585
Довгострокові зобов'язання 508 471 914 918
Поточні зобов'язання 147 646 82 789
Чистий прибуток (збиток) -21 654 -28 109
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 458 488 18 458 488
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

724 1 077

Генеральний директор 
ПрАТ «УАСК АСКА»           А.О. Шукатко
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ПОВІДОМЛЕННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ОДЕСЬКиЙ ЗАВОД СІЛЬ-

СЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШиНОБУДУВАННЯ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ОДЕСЬКиЙ ЗАВОД СІЛЬ-

СЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШиНОБУДУВАННЯ» (надалі ПАТ «ОДЕС-
СІЛЬМАШ», або Товариство) повідомляє Вас, що 14 квітня 2014 року об 
11.00 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), відбу-
дуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 14 квітня 2014 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою: Укра-
їна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба 
ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00 год. 08.04.2014 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 11 квітня 2014 року (включно) у робочі дні 
(крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. 
до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 72, 4-й поверх, юридичний відділ. Відповідальна за ознайомлення з 
матеріалами зборів особа — Виноградникова Ніна Іванівна — фахівець по 
роботі з цінними паперами.

14 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2013 році. 
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста-

туту в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрiшнiх Положень Товариства, що регламенту-

ють дiяльнiсть органiв управлiння та контролю, шляхом викладення Поло-
жень в новiй редакцiï. 

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

Найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів  136443 136824
Основні засоби  21031 22412
Довгострокові фінансові інвестиції  715 715
Запаси 14944 15143
Сумарна дебіторська заборгованість  15538 14425
Грошові кошти та їх еквіваленти 554 341
Нерозподілений прибуток -96280 -88053
Власний капітал -85238 -76964
Статутний капітал 2419 2419
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 221681 213788
Чистий прибуток (збиток) -8227 -2279
Середньорічна кількість акцій (шт.) 241903400 241903400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 88 91

Телефон для довідок: (0482) 34-10-22.
ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННя»

Повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАїНА»
ідентифікаційний код 19345204,

місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А
(далі – Товариство, АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»)

повідомляє Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів
«15» квітня 2014 року о 12 год. 00 хв. 

за адресою: 
Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх 

Реєстрація акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» для 
участі в чергових загальних зборах акціонерів відбудеться 15 квітня 
2014  року з 09:00 до 11:00 годин за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів та переліку 
акціонерів, які мають право брати участь у чергових загальних зборах акці-
онерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» – 09 квітня 2014 р., ста-
ном на 24 годину. 

Для реєстрації та участі у чергових загальних зборах необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, представникам (уповноваженим особам) ак-
ціонерів додатково документ, що посвідчує їх право на участь та голосуван-
ня на чергових загальних зборах акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Ком-
пані Україна», оформлений згідно з вимогами чинного законодавства. 

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

Обрання Лічильної комісії1.  чергових  Загальних Зборів Акціонерів То-
вариства.

Обрання Голови та Секретаря2.  чергових  Загальних Зборів Акціонерів 
Товариства.

Затвердження регламенту роботи3.  чергових  Загальних Зборів Акціо-
нерів Товариства.

Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-4. 
господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслід-5. 
ками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товари-
ства. 

Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.6. 
Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.7. 
Про прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів.8. 

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товари-
ства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому ви-
гляді не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, за 
адресою: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А. Зміни вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проектів рішень.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціо-
нерів Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані 
Україна», до початку проведення загальних зборів акціонерів у робочі дні, робо-
чий час та за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Спаська 30-А,  
4 поверх. 

Відповідальна (контактна) особа: Єрмаков Олексій Андрійович
Довідки за тел.: +38 044 490 78 00
Генеральний директор
Приватного акціонерного товариства 
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»     Векліч Віктор Іванович
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ДО УВАГи АКЦІОНЕРІВ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НАУКОВО–ДОСЛІДНЕ І КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
БУРОВОГО ІНСТРУМЕНТУ»

Код ЄДРПОУ 19032149
Повідомляє, про скликання чергових загальних зборів акціонерів які від-

будуться 16 квітня 2014 року о 1600 годині за адресою: Україна, м. Київ, 
проспект Палладіна, буд. 44, п’ятий поверх, кімната 515.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження річного звітy Товариства по результатам діяльності за 

2013 рік.
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу Товариства та прийняття 

рішення за результатами такого розгляду.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами ді-

яльності Товариства за 2013 рік.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких право-
чинів.

7. Прийняття рішення про розподіл дивідендів.
8. Різне.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день і за 

місцем проведення позачергових загальних зборів з 15.00 до 15.55. Для 
реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документи, що посвідчують 
особу. Представникам — належно оформлену довіреність.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних збо-
рах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що 
стосуються підготовки та скликання позачергових загальних зборів та по-
рядку денного за адресою: Україна, м. Київ, проспект Палладіна, буди-
нок 44, п’ятий поверх, кімната 515, у робочі дні з 9.00 до 17.00. Відповідаль-
на особа Суворова К.С.

Тел. для довідок 8 (044) 424-20-89 
Генеральний директор ПрАТ «НДІКБ бурового інструменту »

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ІНІЦІАТОР+» (код ЄДРПОУ 24372433, місцезнаходжен-
ня: вул. В.Гетьмана, 27, м. Київ, 03056) повідомляє про проведення черго-
вих загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ініціатор+» (далі – чергові загальні 
збори). Дата проведення чергових загальних зборів – 17 квітня 2014 року. 
Чергові загальні збори проходитимуть за адресою: вул. В.Гетьмана, 27, 
м. Київ, 03056 (шостий поверх, кімн.608). Дата складання переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах – 24 година 
11 квітня 2014 року. Реєстрація акціонерів та їх представників проводити-
меться з 9:00 до 9:30 за адресою проведення чергових загальних зборів, 
зазначеною вище. Початок чергових загальних зборів о 10.00.

Порядок денний:
1. Про встановлення кількісного складу та обрання Лічильної комісії 

чергових загальних зборів ПрАТ «Ініціатор+».
2. Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів та за-

твердження регламенту чергових загальних зборів ПрАТ «Ініціатор+».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних 

зборів ПрАТ «Ініціатор+».
4. Затвердження річного звіту товариства та прийняття рішення за на-

слідками розгляду річного звіту.
5. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-

візора.
6. Розподіл прибутку та покриття збитків товариства.
7. Переобрання Ревізора.
8. Переобрання членів Наглядової ради.
Для участі у чергових загальних зборах акціонерам потрібно мати до-

кумент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – пас-
порт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. При на-
явності у акціонера представника (довіреної особи) присутність акціонера 
на чергових загальних зборах не обов'язкова. Акціонери мають право озна-

йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного чергових загальних зборів, у приміщенні ПрАТ «Ініціатор+» 
за адресою: вул. В.Гетьмана, 27, м. Київ, 03056 (шостий поверх, кімн.608) у 
робочі дні з 9-00 до 16-00. Відповідальною особою за порядок ознайомлен-
ня акціонерів із зазначеними документами є Захарова О.В. З питань по-
рядку денного та організаційних питань проведення чергових загальних 
зборів звертатись до Гуліка М.О. за тел.: (044) 277-88-36 або за адресою: 
вул. В.Гетьмана, 27, м. Київ, 03056 (шостий поверх, кімн.608).

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2013 р. (тис.грн.)

Найменування показників Звітний Попередній
Всього активів 165 423,9 145 149,3
Основні засоби 105 289,1 91 555,2
Довгострокові фінансові інвестиції 49 867,6 39 877,6
Запаси 169,0 169,0
Сумарна дебіторська заборгованість 8 084,8 13 580,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 18,0 1,1
Нерозподілений прибуток (5 685,0) (3 936,0)
Власний капітал (5 185,0) (3 436,0)
Статутний капітал 500,0 500,0
Довгострокові зобов`язання 67 787,0 67 787,0
Поточні зобов`язання 100 821,9 80 798,3
Чистий прибуток (збиток) (1 218,3) 20.0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)
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Генеральний директор 
ПрАТ «Ініціатор+»                                                         Кобзар А.О.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватНе акцIоНерНе 

товариство «страхова 
компаНIя «еЙгоН лаЙф 
украЇНа»

2. Код за ЄДРПОУ 32310874
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, Iллiнська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5904466, (044) 5900770
5. Електронна поштова адреса legal@aegon.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://aegon.ua/ua/news/info/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
11 березня 2014 року вiдповiдно до наказу Голови Правлiння вiд 

11.03.2014 № 175к призначено на посаду Головного бухгалтера Шевченко 
Тетяну Анатолiївну (паспорт МЕ 026866, виданий Голосiївським РУ ГУМВС 
України у мiстi Києвi 20.06.2002) згiдно з поданою заявою про прийом на 
роботу. Головного бухгалтера призначено на невизначений строк. Iншi по-
сади, якi обiймала особа: головний бухгалтер — ПрАТ «СК «Злагода»; За-

ступник Голови Правлiння з фiнансових питань — ПрАТ «СК «ЛАФОРТ»; 
Головний бухгалтер ПрАТ «СК «Iллiчiвське», Головний бухгалтер — 
ТОВ «Страхова компанiя «Центр дiлового страхування», Головний бухгал-
тер — ЗАТ Страхова компанiя «Сатiс», Головний бухгалтер — АОЗТ «Євро-
па-2000», Головний бухгалтер — ТОВ «Сота Ей-Бi-Сi». Часткою в статутно-
му капiталi товариства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня.

11 березня 2014 року вiдповiдно до наказу Голови Правлiння вiд 
11.03.2014 № 176к припинено повноваження виконуючого обов'язки Голов-
ного бухгалтера Параки Богдани Володимирiвни (паспорт МЕ 295218, ви-
даний Гадяцьким РВ УМВС України у Полтавськiй областi 29.04.2003) у 
зв'язку з призначенням Головного Бухгалтера. Часткою в статутному 
капiталi товариства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi 5 мiсяцiв.

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 Гiйсберт Доротеус Юкен
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.03.2014
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIя «ЕЙГОН ЛАЙф УКРАїНА»
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ПОВІДОМЛЕННя
про проведення Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИфІКАЦІї 
«ЛУГАНСЬКГАЗ»

(надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 91055, Україна, Лу-
ганська область, м. Луганськ, вул. Т.Г. Шевченка, буд. 102, повідомляє про 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні 
збори») 19 квітня 2014 року о 10.00 годині за адресою: м. Луганськ,  
вул. Радянська, буд. 82 (в приміщенні зали засідань).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації -  
о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - 15 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 прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у 
приміщенні Товариства за адресою: 91055, м. Луганськ, вул. Т.Г. Шевченка, 
буд.102 (відділ правового забезпечення, кім. 309), 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 загальних зборів - також у місці їх проведення. 
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначени-
ми документами є провідний фахівець з корпоративного управління Лев-
ченко Ігор Віталійович.

Довідки за телефоном: (0642) 34-32-42; 050-242-40-66
ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕКСАН-
ДРІяВТОРМЕТ» (код ЄДРПОУ 30384897), що знаходиться за адре-
сою: Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Паризької комуни, 
буд. 17, повідомляє Вас, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 
16 квітня 2014 року о 14.00 годині за адресою: Україна, Кіровоградсь-
ка обл., м. Олександрія, вул. Паризької комуни, буд. 17 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 13:00 год. до 
13:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для 
представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у 
відповідності до чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах – 10 квітня 2014 року.

Порядок денний
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Това-1. 

риства.
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 3. 

Товариства.
Звіт ліквідаційної комісії за 2013 рік4. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.5. 
Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 6. 

2013 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, 
передбачених законом.

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.7. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.)

Найменування показника період
звітній попередній

Усього активів 4230 2711
Основні засоби 467 283
Довгострокові фінансові інвестиції 47 47
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 993 978
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 37
Нерозподілений прибуток 1709 2383
Власний капітал 2534 3225
Статутний капітал 825 825
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1005 177
Чистий прибуток (збиток) -684 -1021
Середньорічна кількість акцій (шт.) 82500 82500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до 
Загальних зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 
17:00 години, за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Па-
ризької комуни, буд. 17 (кімн. секретаря).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – голова ліквідаційної комісії. Телефон для до-
відок: 05235 72 845.

Ліквідаційна комісія ПАТ «Олександріявтормет»

Наглядова Рада
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КОМПАНІя З УПРАВЛІННя АКТИВАМИ – 
АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ фОНДІВ 

«УКРСИБ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.

(далі – Товариство) 
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціо-

нерів, які відбудуться 28 березня 2014 року об 10 годині 00 хвилин 
за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 16, кім. 28.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у за-
гальних зборах акціонерів буде здійснюватися за місцем проведення 
зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: станом на 24 годину 24 березня 2014 року.

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

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-1. 
рів акціонерів.

Про ліквідацію Закритого недиверсифікованого венчурного па-2. 
йового інвестиційного фонду «О’КЕЙ РОЗВиТОК» у зв’язку із закін-
ченням строку діяльності Фонду.

Про зупинення розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів 3. 
Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного 
фонду «О’КЕЙ РОЗВиТОК».

Про обрання Ліквідаційної комісії Закритого недиверсифікова-4. 
ного венчурного пайового інвестиційного фонду «О’КЕЙ РОЗВи-
ТОК».

Про затвердження Положення про Ліквідаційну комісію Закри-5. 
того недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фон-
ду «О’КЕЙ РОЗВиТОК».

Про затвердження балансу та довідки про вартість чистих акти-6. 
вів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестицій-
ного фонду «О’КЕЙ РОЗВиТОК».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформ-
лену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує 
особу.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціоне-
рів: акціонери можуть ознайомитися з вищевказаними матеріалами 
за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 9:00 до 18:00 години. 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вказани-
ми матеріалами (документами) – Голова Правління Товариства - Ку-
прін Максим Юрійович.

Наглядова Рада АТ «КУА АПф «УкрСиб Ессет Менеджмент» 
Затверджено Наглядовою Радою 

АТ «КУА АПф «УкрСиб Ессет Менеджмент»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІЕЛ 
ТРЕЙД КОМПАНІ» (місцезнаходження: 03190, Україна, м. Київ, 
вул. Саратівська, 37, код ЄДРПОУ 30757195) (далі – Товариство) повідо-
мляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 14 квітня 2014 р. о 10:00 годині за адресою: 03190, Україна, 
м. Київ, вул. Саратівська, 37, в адмінбудинку, кімната №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться з 09:40 до 09.55 у день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 08 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 Директора Товариства за 2012-2013 рр.2. 
Звіт Ревізора Товариства за 2012-2013 рр.3. 
Прийняття рішення за насідками розгляду звіту Директора та звіту 4. 

Ревізора.
Затвердження річного звіту товариства.5. 
Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, перед-6. 

бачених законом.
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.7. 

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: 03190, Україна, м. Київ, вул. Саратівська, 37, в адмінбудинку, кабінет 
бухгалтерії, по вівторкам і четвергам з 10-00 до 12-00 а в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Директор Аветисян Анушаван Жораєвич. Тел. /044/ 400-13-82.

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 841,2 848,3
Основні засоби 344,5 344,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 5,6 5,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,9 -
Нерозподілений прибуток 37,2 77,2
Власний капітал 745,7 785,7
Статутний капітал 716,4 716,4
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 95,5 62,6
Чистий прибуток (збиток) -40,0 10,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7164 7164
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 6

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРО-
СПЕЦБУД-СЛАВУТИЧ» (код ЄДРПОУ 23581643) повідомляє про 
проведення загальних зборів акціонерів (далі – «збори») 25 квітня 2014 року 
о 12.00 за адресою: Київська обл., м. Славутич, Будбаза, вул. Промисло-
ва 4А в приміщенні АБК, каб. директора.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах з 10.00 до 11.30 години 
25.04.2014 р. Для участі у зборах необхідно мати документи, що посвідчу-
ють особу акціонера, представникам акціонерів – додатково довіреність, 
оформлену згідно законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах – 22.04.2014 р.

Акціонери та їх представники до дати проведення зборів можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань по-
рядку денного, в робочі дні з 8.00 до 17.00 за адресою товариства, каб. ди-
ректора, а в день проведення зборів на місці проведення зборів. Посадова 
особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Гене-
ральний директор М.І. Плахута. Довідки за телефоном: (04579)61395.

Акціонери мають право внести свої пропозиції щодо порядку денного 
зборів в порядку, передбаченому ст.38 Закону України «Про акціонерні то-
вариства».

Порядок денний:
Обрання лічильної комісії зборів.1. 
Обрання голови, секретаря зборів.2. 
Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність 3. 

товариства за 2013 р. та визначення основних напрямків діяльності това-
риства за 2013 рік.

Затвердження річного звіту та балансу товариства на 2014 рік.4. 
Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.5. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 425,8 458,3
Основні засоби 235,3 247,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 85,9 83,3
Сумарна дебіторська заборгованість 64,7 120,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 32,6 0,2
Нерозподілений прибуток 274,0 344,0
Власний капітал 301,0 371,0
Статутний капітал 20,0 20,0
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 104,8 87,3
Чистий прибуток (збиток) (70,0) (176,1)
Середньорічна кількість акцій 20 20
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 11

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

Генеральний директор                                                    Плахута М.І.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОЛОДІЖ-
НА МОДА» (код за ЄДРПОУ 04592760, місцезнаходження - 10014, м. Жито-
мир, Площа Перемоги, буд.3) повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які відбудуться  
18 квітня 2014 року за адресою: м. Житомир, Площа Перемоги, буд.3 (в 
фойе ПрАТ «Молодіжна мода»). Початок загальних зборів о 8 год. 30 хв. 
Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 18 квітня 2014 року з 8 год.  
00 хв. до 8 год. 20 хв. за місцем проведення загальних зборів.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСяТЬСя НА ГОЛОСУВАННя 
(ПОРяДОК ДЕННИЙ):

Обрання лічильної комісії.1. 
Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань по-2. 

рядку проведення загальних зборів.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 3. 

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.4. 
Розподіл прибутку Товариства, отриманого за підсумками роботи у 5. 

2013 році.
Обрання членів Наглядової ради Товариства.6. 

До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного за-
гальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 10014, м. Житомир, 
Площа Перемоги, буд.3 (в кабінеті №1 бухгалтерії Товариства), а в день 
проведення загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 

Медіна Яніна Болеславівна. Перелік акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, складається на 24 годину 14 квітня 2014 року. Для 
участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що 
посвідчує особу акціонера або представника; довіреність на право участі у 
зборах – для представників акціонерів.

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

Найменування показника 2012 рік 2013 рік
Усього активів 4542 3466
Основні засоби 3682 3056
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 66 23
Сумарна дебіторська заборгованість 679 374
Грошові кошти та їх еквіваленти 105 11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 342 300
Власний капітал 2440 2740
Статутний капітал 490 490
Довгострокові зобов'язання 1800 450
Поточні зобов'язання 302 276
Чистий прибуток (збиток) 342 300
Середньорічна кількість акцій, шт. 1961 1961
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 39 20
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС

 ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТ»
(код за ЄДРПОУ 01282609, 

місцезнаходження: 61058, м. Харків, вул. Данилевського, 38)
Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 

17.04.2014 р. о 12-00 годині, за адресою : 61058, Харківська область,  
м. Харків, вул. Данілевського,38, каб. 5

Реєстрація учасників зборів здійснюється за місцем проведення зборів 
з 11-20 до 11-40 год.

ПОРяДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження умов договору на організаційне забезпечення загаль-

них зборів.
2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів.
6. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність товариства 

за 2013 рік.
7. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.
8. Затвердження річної звітності та балансу Товариства за 2013 фінан-

совий рік та перспективи розвитку товариства.
9. Про розподіл прибутку за 2013 рік.
10. Про відзив членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії
11. Про обрання членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії 

Товариства.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-

правових договорів з членами Наглядової ради.
13. Про Дочірні підприємства.

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

Найменування показника Період 
2012 рік 2013 рік

Усього активів 46807,6 85111,9
Основні засоби 668,3 548,0
Довгострокові фінансові інвестиції 5,0 5,0
Запаси 33,8 32348,3
Сумарна дебіторська заборгованість 30010,4 35116,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 502,2 1601,4
Нерозподілений прибуток 5 266,6 6342,7
Власний капітал 5920,1 6996,2
Статутний капітал 40,9 40,9
Довгострокові зобов'язання 30684,9 60829,6
Поточні зобов'язання 7169,1 14252,6
Чистий прибуток (збиток) -1106,5 1076,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 27 243 27243
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 18

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 11 квітня 2014р., за три робочі дні до дня 
проведення зборів. Учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (паспорт). Представникам акціонерів – довіреність, оформлену 
згідно діючого законодавства та документ, що посвідчує особу. З матеріала-
ми, які надаються на розгляд загальних зборів, акціонери можуть ознайоми-
тись за адресою: 61058, Харківська область, м.Харків, вул. Данілевського, 38, 
каб. 5 ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст» , з понеділка по п’ятницю з 11-00 до 
17-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами Солдатська О.Л. Документи надаються акціонеру то-
вариства або його представнику для ознайомлення, на підставі його пись-
мового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів 
до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних збо-
рів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в 
місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Телефон для довідок: (057)705-27-01.                   Наглядова Рада

ПОВІДОМЛЕННя 
ПРО ПРОВЕДЕННя РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КАРАВАЙ», код за ЄДРПОУ 00384414
(далі – Товариство)

Місцезнаходження емітента: 61153, Харківська область, м. Харків, 
Московський район, вул. Гвардійців Широнінців, 1А.

Дата та час проведення зборів: 16 квітня 2014 р. о 13:30.
Місце проведення зборів: м. Харків, вул. Біологічна, 4-б, актовий зал.
Час та місце реєстрації учасників: з 12:00 до 13:15 за місцем проведен-

ня зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: 10 квітня 2014 р.
Перелік питань,

що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, за-

твердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт генерального директора Товариства за підсумками діяльності у 

2013 році.
3. Звіт наглядової ради Товариства за підсумками діяльності у 

2013  році. 
4. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками діяль-

ності у 2013 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за підсумками роботи Товариства у 2013 році.
7. Обрання та відкликання посадових осіб Товариства.
З матеріалами та документами з питань порядку денного акціонери 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів за адресою: 
61153, Харківська область, м. Харків, Московський район, вул. Гвардійців 
Широнінців, 1А, офіс ПАТ «КАРАВАЙ». Посадова особа Товариства, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Деркач 
Руслан Іванович.

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, представни-
кам акціонерів - документ, що посвідчує особу і доручення, оформлене у 
встановленому порядку. Документи надаються акціонеру товариства або 
його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, 
отриманого товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати 
ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів акці-
онерів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх 
проведення без попереднього письмового запиту.

Тел. для довідок: (057) 710-50-40.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

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

Найменування показника Період
2013 2012

Усього активів 3108.7 3113.1
Основні засоби 1454.4 1605,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 98.7 98,7
Сумарна дебіторська заборгованість 1340.2 1258,117
Грошові кошти та їх еквіваленти 51.8 51,3
Нерозподілений прибуток -15697.8 -15624,0
Власний капітал -8749.3 -8675,5
Статутний капітал 3502.7 3503
Довгострокові зобов’язання - 3445,8
Поточні зобов’язання 8006.8 8006,3
Чистий прибуток (збиток) -322 -248,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14010908 14010908
Кількість власних акцій, викуплений протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 4

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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ПОВІДОМЛЕННя
про проведення Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (надалі — «Товариство»), місцезнаходження якого: 
29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, просп. Миру, 41, повідо-
мляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — 
«Загальні збори») 17 квітня 2014 року о 15.00 годині за адресою: 
м.  Хмельницький, просп. Миру, 41 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції  — о 14.00, закінчення реєстрації — о 14.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 11 квітня 2014 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСя НА ГОЛОСУВАННя
(ПОРяДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):

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

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

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

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

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

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

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

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 прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у 
приміщенні Товариства за адресою: м. Хмельницький, просп. Миру, 41 (від-
діл правового забезпечення, кім. 203), 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 загальних зборів — також у місці їх проведення. Відпо-
відальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними до-
кументами є Щабельська Олена Георгіївна.

Довідки за телефоном (0382) 71-14-80.
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИфІКАЦІї «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 
«IНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТя» 

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - Публiчне акцiонерне товариство 

«Готельно-туристичний комплекс «Iнтурист-Закарпаття»
2. Код за ЄДРПОУ - 02574001
3. Місцезнаходження - 88005, м. Ужгород, пл. Кирила i Мефодiя, 5
4. Міжміський код, телефон та факс — (0312) 67-14-67
5. Електронна поштова адреса – ofice@intur-zak.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації - intur-zak.com
7. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ ГТК «Iнтурист-

Закарпаття» (протокол №03/14 вiд 10.03.2014 р.) вiдбулися наступнi 

змiни у складi посадових осiб емiтента:
продовжено термiн дiї контракту з Головою Правлiння Щоголевим 

Павлом Володимировичем (Паспорт серiї СО номер 637204 виданий 
12.07.2001 р. Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) на 6 мiсяцiв. 
Частка, якою володiє у статутному капiталi емiтента - 0,00 %, 0 шт. 
акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: Державне 
управлiння справами Президента України ДП «Держпостач» заступ-
ник генерального директора; ТОВ «Унiверсал Комплекс», директор.

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

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

2. Голова Правління _________ 
(підпис)

П.В. Щоголев  
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.03.2014 
(дата)
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 137. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 19
 138. ПАТ ЦЮРУПиНСЬКЕ 51
 139. ПАТ ЧЕКСІЛ 22
 140. ПрАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ПМК "М’ЯСОМОЛТЕХПРОМ" 47
 141. ПрАТ ЧЕРНІГІВСЬКиЙ АВТОЗАВОД 28
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційновидавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

генеральний директор 
Сер гій Гро мов

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
emi tent@vi do mos tissmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125446
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
12.03.2014 р. 
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