
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«04» березня 2014 р.  м. Київ  №265

Про переоформлення лі-
цензії на провадження про-
фесійної діяльності на фон-
довому ринку – діяльності з 
управління активами інсти-
туційнихінвесторів (діяль-
ності з управління актива-
ми) ТОВ «КУА «СІПІДЖІ 
АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АС-
СЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на переоформлення ліцензії 
на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку у зв'язку зі зміною місцезнаходження професійно-
го учасника, відповідно до Ліцензійних умов проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів) – діяльності з управління активами інсти-
туційних інвесторів (діяльності з управління активами), 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1281, 

та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 
12  вересня 2013 року за № 1576/24108, 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1.Переоформити ліцензію, видану товариству з обме-

женою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 33448675) серії АВ 
№533826 від 27.04.2010 на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами) у зв’язку зі зміною місцезнаходження, а 
саме: 01034, місто Київ, вулиця Олеся Гончара, будинок 
38-А на 03057, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 60.

2. Визнати недійсною ліцензію серії АВ №533826 від 
27.04.2010, видану товариству з обмеженою відпові-
дальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІ-
ПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльності 
з управління активами) у зв`язку з її переоформленням.

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

опублікування цього рішення в офіційному друковано-
му виданні Комісії;

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 265, 266 від 04.03.2014 р. 
Рішення Комісії № 269, 270 від 04.03.2014 р. 
Рішення Комісії № 272, 273 від 04.03.2014 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№45 (1798) 06.03.2014 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

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

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (Симонен-
ко  О.М.) забезпечити внесення відповідних змін до лі-
цензійного реєстру професійних учасників ринку цінних 
паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«04» березня 2014 р. м. Київ №266

Про переоформлення лі-
цензії на провадження про-
фесійної діяльності на 
фондовому ринку – діяль-
ності з управління актива-
ми інституційних інвесто-
рів (діяльності з управління 
активами) ТОВ «КУА «АЛЬ-
ФАВІН КАПІТАЛ»

За підсумками розгляду заяви та документів, пода-
них товариством з обмеженою відповідальністю «Ком-
панія з управління активами «АЛЬФАВІН КАПІТАЛ» до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку на переоформлення ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку у зв'язку зі 
зміною найменування та зміною місцезнаходження 
професійного учасника, відповідно до Ліцензійних умов 
провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управ-
ління активами), затверджених рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 лип-
ня 2013 року № 1281, та зареєстрованих в Міністерстві 
юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№  1576/24108, 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1.Переоформити ліцензію, видану товариству з обме-

женою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ФОЇЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 33942033) серії 
АВ №581167 від 29.04.2011 на провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управ-
ління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами) у зв’язку зі зміною найменування, 
а саме: товариство з обмеженою відповідальністю 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФОЇЛ ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН» на товариство з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами 
«АЛЬФАВІН КАПІТАЛ» та у зв’язку зі зміною місцезнахо-

дження, а саме: 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, 
будинок 4а на 04071, м. Київ, вулиця Верхній Вал, буди-
нок 4 В.

2. Визнати недійсною ліцензію серії АВ №581167 від 
29.04.2011, видану товариству з обмеженою відповідаль-
ністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФОЇЛ 
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН» на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльності 
з управління активами) у зв`язку з її переоформленням.

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

опублікування цього рішення в офіційному друковано-
му виданні Комісії;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (Симонен-
ко  О.М.) забезпечити внесення відповідних змін до лі-
цензійного реєстру професійних учасників ринку цінних 
паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

04.03.2014  м. Київ  № 269

Про скасування рішення 
Державної комісії з цінних 
паперів та фондового рин-
ку від 03 лютого 1998 року 
№ 20 

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні» 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Скасувати рішення Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку 03 лютого 1998 року № 20 «Про 
встановлення процедури визнання ліцензій (дозволів), 
виданих поза межами України».

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

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

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«04» березня 2014  м. Київ  №270

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку – депозитарної 
діяльності, а саме депози-
тарної діяльності депози-
тарної установи ТОВ «ВІЗІ-
ЛАЙН ІНВЕСТ»

Відповідно до пункту 11 розділу ІV Порядку зупинення 
дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів 
(далі - Порядок), затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№ 816, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
01.06.2013 за № 862/23394, 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Анулювати ліцензію на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи серії 
АЕ № 286700 від 29.10.2013, видану ТОВАРИСТВУ З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЗІЛАЙН ІНВЕСТ» 
(04073, м. Київ, вулиця Марка Вовчка, 16; код за ЄДРПОУ 
36507806), на підставі заяви про анулювання ліцензії відпо-
відно до підпункту 1 пункту 1 глави ІV Порядку.

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та 
внутрішніх 

комунікацій (А. Заїка) забезпечити:
опублікування цього рішення в офіційному друковано-

му виданні 
Комісії;
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 

Комісії.
3. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-

гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учас-
ників фондового ринку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
04.03.2014 р.   № 272

Щодо відновлення внесен-
ня змін до системи депози-
тарного обліку цінних папе-
рів, випущених ПрАТ «Трест 
Київміськбуд-1»

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-

ням ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» (код ЄДРПОУ 31176312) 
порушень, які були підставою для винесення рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до 
системи депозитарного обліку цінних паперів від 
19.11.2013 р. № 2637,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Виключити ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» (код 
ЄДРПОУ 31176312) з Переліку товариств, яким з 
19.11.2013 року зупинено внесення змін до системи 
депозитарного обліку цінних паперів на строк до усу-
нення порушення, затвердженого рішенням Комісії 
від 19.11.2013 № 2637, як таке, що усунуло порушен-
ня.

2. Відновити з 04.03.2014 року внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку цінних паперів ПрАТ «Трест Киї-
вміськбуд-1» (код ЄДРПОУ 31176312).

3. Департаменту контрольно-правової роботи 
(О. Мисюра) забезпечити відправлення у встановле-
ному порядку копії цього рішення ПрАТ «Трест Київ-
міськбуд-1» (код ЄДРПОУ 31176312), Центральному 
територіальному департаменту Комісії та ПАТ «Наці-
ональний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711).

4. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери емітовані ПрАТ «Трест Київ-
міськбуд-1» у депозитарній системі України, дане рішен-
ня Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (АУФТ) (код за ЄДРПОУ 
33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу 
(УАІБ) (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціа-
цію реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 
24382704).

6. Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) 
(код за ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Ін-
вестиційного Бізнесу (УАІБ) (код за ЄДРПОУ 
23152037), Професійній асоціації реєстраторів і де-
позитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704) довес-
ти до відома членів відповідних асоціацій інформацію 
про дане рішення Комісії.

7. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отри-
мання ними копії цього рішення повідомити Комісію про 
його виконання. 

8. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та 
внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опубліку-
вання цього рішення в офіційному друкованому виданні 
Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії  Д. Тевелєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
04.03.2014 р.   № 273

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
випущених ЗАТ «САСК 
«Спецексімстрах»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку (далі – Комісія) порушення 
ЗАТ «САСК «Спецексімстрах» (код за ЄДРПОУ 30370450) 
вимог частини першої статті 40 Закону України «Про цін-
ні папери та фондовий ринок» в частині неподання акці-
онерним товариством до Комісії регулярної квартальної 
інформації, а також пункту 5 розділу XVII «Прикінцевих 
та перехідних положень» Закону України «Про акціонер-
ні товариства» в частині не приведення статуту та вну-
трішніх положень у відповідність до норм Закону України 
«Про акціонерні товариства» та усуненням ЗАТ «САСК 
«Спецексімстрах» (код за ЄДРПОУ 30370450) порушень, 
які були підставою для винесення Комісією рішення щодо 
зупинення внесення змін до системи депозитарного об-
ліку цінних паперів від 26.11.2013 року № 2701, з метою 
захисту інтересів інвесторів у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 04.03.2014 року внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку цінних паперів емітованих 
ЗАТ  «САСК «Спецексімстрах» (код за ЄДРПОУ 30370450) 
на строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано-
вам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітовані ЗАТ «САСК «Спецексімстрах» (код за ЄДРПОУ 
30370450) у депозитарній системі України, здійснювати 
облікові операції щодо внесення змін до системи депози-
тарного обліку цінних паперів емітованих ЗАТ «САСК 
«Спецексімстрах» (код за ЄДРПОУ 30370450), за виклю-

ченням операцій необхідних для проведення дематеріа-
лізації випуску акцій ЗАТ «САСК «Спецексімстрах» (код 
за ЄДРПОУ 30370450).

3. Виключити ЗАТ «САСК «Спецексімстрах» (код за 
ЄДРПОУ 30370450) з переліку товариств, яким з 
26.11.2013 року було зупинено внесення змін до системи 
депозитарного обліку цінних паперів рішенням Комісії 
№  2701 від 26.11.2013 року. 

4. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення у встановленому по-
рядку копії цього рішення ЗАТ «САСК «Спецексімстрах» 
(код за ЄДРПОУ 30370450), Центральному територіаль-
ному департаменту Комісії та ПАТ «Національний депо-
зитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

5. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери емітовані ЗАТ «САСК «Спецек-
сімстрах» (код за ЄДРПОУ 30370450) у депозитарній 
системі України, дане рішення Комісії.

6. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (АУФТ) (код за ЄДРПОУ 
33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу 
(УАІБ) (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціа-
цію реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 
24382704).

7. Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) 
(код за ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвес-
тиційного Бізнесу (УАІБ) (код за ЄДРПОУ 23152037), 
Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв 
(ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704) довести до відома 
членів відповідних асоціацій інформацію про дане рі-
шення Комісії.

8. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отри-
мання ними копії цього рішення повідомити Комісію про 
його виконання. 

9. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та 
внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опубліку-
вання цього рішення в офіційному друкованому виданні 
Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФОРМАцІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКцПФР

НКцПФР  
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних 

паперів
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-

лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949, та відповідно до доку-
ментів, отриманих від ТОВ «Будівельна компанія «Нове 
місто», місцезнаходження: 79008, м. Львів, вул. Вало-
ва,  3/2, ідентифікаційний код юридичної особи: 30994450, 
на скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з по-
гашення облігацій серії В, скасовано реєстрацію випуску 
облігацій серії В ТОВ «Будівельна компанія «Нове міс-
то». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ  «Будівельна компанія «Нове місто» від 12.09.2008 
№729/2/08, видане 21.10.2008 року Державною комісією 
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з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження №45-КФ - С – О від 4 березня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обі-
гу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949, та відповідно до доку-
ментів отриманих від ТОВ «Будівельна компанія «Нове 
місто», місцезнаходження: 79008, м. Львів, вул. Вало-
ва, 3/2, ідентифікаційний код юридичної особи: 
30994450, на скасування реєстрації випуску облігацій у 
зв’язку з погашення облігацій серії С, скасовано реє-
страцію випуску облігацій серії С ТОВ «Будівельна 
компанія «Нове місто». Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій ТОВ «Будівельна компанія «Нове місто» 
від 12.09.2008 №730/2/08, видане 21.10.2008 року Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження №46-КФ - С – О від 
4  березня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії 
від 24.10.2013 №2484, та на підставі п. 2 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354, та відповідно до документів, наданих 
ПрАТ  «Концерн «Борекс» на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства (01601, 
м. Київ, вул. Червоноармійська, 21, код за ЄДРПОУ: 
30572974), зупинено обіг акцій ПрАТ «Концерн «Борекс»  - 
розпорядження №12-КФ-З від 5 березня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о начальника Донбаського територіального управ-
ління, на підставі пункту 5 Рішення Комісії від 24.10.2013 
№2484 «Про надання повноважень уповноваженої 
особи Національної комісії з цінних паперів та фондо-

вого ринку», підпункту 1 пункту 1 Рішення Комісії від 
23.07.2013 №1283 «Про делегування повноважень те-
риторіальним органам Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» та відповідно до пункту 3 
Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 року за № 822/23354, скасовано 
реєстрацію випуску акцій ПРИВАТНОГО АКцІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКАГРОПОСТАЧ» 
(92800, Луганська область, Біловодський район, 
смт.  Біловодськ, вул. Гуньяна, б. 57-А; код за ЄДРПОУ: 
00902903) у зв’язку з його перетворенням в товариство 
з обмеженою відповідальністю – розпорядження 
№  9-ДО-1-С-А від 04.03.2014. Анульовано свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «БІЛОВОДСЬК-
АГРОПОСТАЧ» № 121/12/1/10 від 21 вересня 
2010  року, видане 06 серпня 2012 року Донбаським 
територіальним управлінням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку - розпорядження 
№ 9-ДО-1-С-А від 04.03.2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням Уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
начальника Східного територіального управління, що 
діє згідно з рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку (далі – Комісії) № 2484 від 
24.10.2013 року, на підставі п.п.1 п. 1 рішення Комісії від 
23.07.2013 року № 1283 «Про делегування повноважень 
територіальним органам Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» (зареєстровано в МЮ 
України 13 серпня 2013 р. за № 1390/23922), та п.3 роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Комісії від 23.04.2013 року 
№  737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354, зупинено обіг акцій у 
зв’язку ліквідацією ПАТ «Лебединський автотранс 
15942» (42200, Сумська обл., м. Лебедин, вул. Лені-
на,  78, код за ЄДРПОУ – 03118707) - розпорядження 
№  05-CХ-2-З від 04.03.2014  року.

05.03.2014 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, тел./факс: 

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

лання на прес-службу НКцПФР обов’язкове.

21 лютого 2014 року відбулись позачергові збори учасників 

ПАТ  ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2». Прийняті наступні рішення:
По питанню № 2 порядку денного: Прийняття рішення про продо-

вження строку діяльності Фонду до 30 червня 2016 року.
Вирішили: Продовжити строк діяльності Фонду до 30 червня 2016 року. 

Здійснити викуп акцій фонду в його учасників, які не голосували за продо-
вження строку діяльності фонду та протягом трьох місяців з дня прийняття 
зазначеного рішення подали письмову заяву про викуп у них акцій фонду. 
Викуп здійснити за розрахунковою вартістю акцій станом на 21 лютого 
2014  року.

По питанню № 3 порядку денного: Внесення змін до Статуту Фонду 
шляхом затвердження Статуту Фонду у новій редакції (у зв’язку із приве-

денням статуту у відповідність до законодавства та продовженням строку 
його діяльності).

Вирішили: внести зміни до Статуту Фонду шляхом затвердження Ста-
туту Фонду у новій редакції (у зв’язку із приведенням статуту у відповід-
ність до законодавства та продовженням строку його діяльності). Уповно-
важити Голову Наглядової ради ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2» Ройка 
Михайла Миколайовича підписати Статут у новій редакції.

По питанню № 4 порядку денного: Обрання членів наглядової ради 
Фонду.

Вирішили: Обрати наглядову раду Фонду у складі: 
Голови Наглядової Ради – Ройка Михайла Миколайовича
Члена Наглядової Ради – Драганової Ірини Сергіївна
Члена Наглядової Ради – Передньої Тетяни Юріївни.
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До уваги акціонерів 

ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» 
адреса: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, буд.11, код ЄДРПОУ 04691254
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів 

Товариства, 
які відбудуться 18 квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою:

03118 м. Київ, проспект Червонозоряний, 115, «Будинок культури 
імені Героя Радянського Союзу Я.П. Батюка» (1-й поверх). Проїзд: від 
станції метро «Либідська» → тролейбус № 42 до зупинки «Школа імені 

Валерія Лобановського».
Реєстрація учасників з 10.00 до 10.45 годин. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Генерального
директора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної
комісії Товариства.
7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 

2013 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, розмір, термі-

ни та порядок виплати дивідендів.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства. 
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, об-

рання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів) з ними.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 

комісії Товариства. 
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з ними.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 
три робочі дні до дня проведення загальних зборів Товариства, тобто на 
24.00 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 Товариства, оформлену згідно з 
вимогами чинного законодавства 

З матеріалами порядку денного загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитися, звернувшись за адресою: 

м. Київ, вул. Паньківська, буд. 11, кім № 313, у робочі дні тижня з 15 до 
17 годин. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів є Пусто-
войт  А.Д. 

Довідки за телефоном: (044) 288-25-45.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

за 2013 рік (тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
2013р.

Попередній
2012р.

Усього активів 17 230 17 100
Основні засоби та інвестиційна 
нерухомість

5 180 5 022

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Нематеріальні активи 6 0
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 12 043 12 066
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 11
Власний капітал 16 913 16 756
Статутний капітал 1 403 1 403
Довгострокові зобов'язання 5 119
Поточні зобов'язання 312 225
Чистий прибуток (збиток) 157 789
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 612 000 5 612 000
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)

17 19

Генеральний директор ПАТ «УКРГІПРОШТУВ»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРО-
ПЕЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 
32825387; місцезнаходження: вул. Постова, буд.56, м. Київ, Україна, 03061) 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 08 квітня 2014 року за адресою: конференц-зал (1й поверх) 
вул.  Постова, буд.56, м. Київ, Україна, 03061.

Початок зборів о 10:00 годині.
Акціонери (їх представники) реєструються, для участі у річних Загаль-

них зборах акціонерів, за місцем їх проведення: початок реєстрації - 09:00; 
закінчення реєстрації – 09:45. 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних За-
гальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (пас-

порт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, 
оформлену згідно законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 03.04.2014 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності Това-

риства за 2013 рік.
2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Затвердження звіту та висновки Ревізійної комісії про результати ді-

яльності Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 

2013 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитку Товариства за 

2013 рік.
6. Затвердження Положення «Про облікову політику».
7. Затвердження Положення «Управління ризиками».
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних 
зборів акціонерів: особи, які мають право на участь у загальних зборах, 
можуть ознайомитися за адресою: вул. Постова, буд.56, м. Київ, Україна, 
03061 у робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год.

Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів — Голов-
ний бухгалтер Стеценко Вікторія Володимирівна

Довідки за телефоном: (044) 408 79 55.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 78036 77847
Основні засоби 15800 15786
Довгострокові фінансові інвестиції 20309 20309
Запаси 156 156
Сумарна дебіторська заборгованість 457 331
Грошові кошти та їх еквіваленти 352 291
Нерозподілений прибуток -3701 -4393
Власний капітал - -
Статутний капітал 36000 36000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 940 1184
Чистий прибуток (збиток) 696 -1256
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) 25 4

Голова Правління АТ «ЄСК»       Байрака Михайло Миколайович

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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До уваги акціонерів ПРАТ «ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ» !
ПрАТ «Ділові партнери» (місцезнаходження за адресою: 03056, м.Київ, 

вул.В.Гетьмана 27; код за ЄДРПОУ 23721506) повідомляє про скликання 
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2014 р. о 
10-00 за адресою: м.Київ, вул.В.Гетьмана 27, 10 поверх.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9-00 до 10.00 23 квітня 
2014  р. за адресою: 03056, м.Київ, вул.В.Гетьмана 27, 10 поверх.

Порядок денний
1. Обрання лічильної комісії зборів акціонерів Товариства;
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства;
3. Затвердження регламенту зборів акціонерів Товариства;
4. Звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності 

Товариства за 2013 р.;
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.;
6. Висновки Ревізора Товариства за 2013 р.;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.;
8. Про розподіл прибутку Товариства за 2013 р.;
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради Товариства;
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
11. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на 

підписання договорів, що укладатиметься з обраними членами Наглядової 
ради Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства;

13. Про обрання Ревізора Товариства;
14. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на 

підписання договору, що укладатиметься з обраним Ревізором Товари-
ства.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах 
акціонерів на 24-00 годину 17 квітня 2014 р.

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а 

уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену 
згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі пись-
мового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: 
03056, м.Київ, вул.В.Гетьмана 27. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Гудов К.В.

Телефон для довідок (044) 2774197.
Наглядова рада Товариства

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

за 2013 р.(тис. грн.)
Найменування показника період

Звітний Попередній
Усього активів  69072 72502
Основні засоби  24 33
Довгострокові фінансові інвестиції  35952 35952
Запаси 3 21801
Сумарна дебіторська заборгованість  11147 14668
Грошові кошти та їх еквіваленти 651 22
Нерозподілений прибуток 22784 23358
Власний капітал 29034 28358
Статутний капітал 5000 5000
Довгострокові зобов'язання 16955 0
Поточні зобов'язання 27160 44144
Чистий прибуток (збиток) 681 -3329
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5000000 5000000
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) 9 9

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВiДПОВiДАЛЬНiСТю «ФiНАНСОВА КОМПАНiЯ 

«АКцЕПТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АКЦЕПТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 38451090
3. Місцезнаходження: 03110 м. Київ, бул. Дружби Народiв, 18/7
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 5815295
5. Електронна поштова адреса: fk_akcept@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: fk_akcept@emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
2. Текст повідомлення

Загальні збори Учасників ТОВ «ФК «АКЦЕПТ» (Протокол №14 від 
03.03.2014р.) 03.03.2014р. прийняли рішення щодо звільнення з посади 

Директора Ляпчева В.М. за власним бажанням та призначити на посаду 
Директора Парфенюк О.М.

Звільнено Ляпчева Вадима Миколайовича (паспорт серії СН №  738627 
виданий Подільським РУГУ МВС України в м. Києві 17.02.1998р.) за влас-
ним бажанням з посади Директора, на якій перебував з 18.02.2014р. по 
03.03.2014р., часткою в статутному капіталі емітента не володіє; непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Призначено Парфенюк Олену Миколаївну (паспорт серії АВ № 118580 
виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл., 06.03.2000р.) 
на посаду Директора з 04.03.2014р.; посади, які обіймала протягом остан-
ніх п’яти років: ТОВ «КУА «Профіт Інвест» з 11.02.2008р. – головний бухгал-
тер; часткою в статутному капіталі емітента не володіє; непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає.

3. Підпис
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Директор  Ляпчев В.М.
03.03.2014р.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОНЕцЬККОКС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ДОНЕЦЬККОКС"

2. Код за ЄДРПОУ 00191112
3. Місцезнаходження 83086, м.Донецьк, вул.Зарiчна, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс (062)387-30-70 (062)304-10-95
5. Електронна поштова адреса Tatyana.Bondarenko@donetskcoke.

com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.donetskcoke.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС» було прийняте рiшення вiд 

03.03.2014 року № 28 подовжити термiн повноважень виконуючого обов’язки 
Генерального директора ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС» Директора з персоналу та 

соцiальним питанням Шабанова Андрiя Леонiдовича (паспорт серiя ВА № 
350717 виданий Пролетарським РВ УМВС України в Донецькiй областi 
18.10.1996р.) на перiод з 01.03.2014 року по 31.03.2014 року (включно) без 
звiльнення вiд своєї основної роботи. Рiшення прийняте у зв’язку з припинен-
ням 28.02.2014 р. термiну повноважень виконуючого обов’язки Генерального 
директора ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС» Шабанова А.Л., наданих вiдповiдно до 
рiшення Наглядової ради № 23 вiд 26.12.2013року. Часткою в статутному 
капiталi Товариства вiн не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi по-
сади: заступник генерального директора, генеральний директор ТОВ «IНКОР 
i КО», директор з персоналу та соцiальним питанням, виконуючий обов’язки 
генерального директора ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС». Шабанов А.Л. перебував на 
посадi Виконуючого обов’язки Генерального директора ПАТ «ДОНЕЦЬК-
КОКС» з 01.01.2014 року по 28.02.2014 року (включно) згiдно до рiшення На-
глядової ради № 23 вiд 26.12.2013 року.

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

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

2. Виконуючий обов'язки 
генерального директора  Шабанов Андрiй Леонiдович

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО» (ідентифікаційний код юридичної особи 05581898) міс-
цезнаходження: вул. Рибчанська, б. 31, м. Полтава, поштовий індекс 
36009 (далі за текстом - Товариство) повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів (далі за текстом – Загальні збори) 15 квітня 
2014 року за адресою: вул. Рибчанська, б. 31, м. Полтава, поштовий 
індекс 36009, (актовий зал).

Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв. Реєстрація учасників загаль-
них зборів відбудеться 15 квітня 2014 року з 14 год. 00 хв. по 14 год. 45 хв. 
за місцем проведення Загальних зборів.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів та затвердження регла-

менту Загальних зборів.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.
4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту виконавчого органу.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Найменування показника період
звітний 
2013  р.

попередній 
(2012 р.)

Усього активів 618242 595299
Основні засоби 462269 424673
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4895 7882
Сумарна дебіторська заборгованість 108130 95572
Грошові кошти та їх еквіваленти 2362 8135
Нерозподілений прибуток 105115 69567
Власний капітал 113693 78143
Статутний капітал 1051 1051
Довгострокові зобов’язання 77445 145435
Поточні зобов’язання 424696 369788
Чистий прибуток (збиток) 35548 17279
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4202648 4202648
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1285 1255

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що іденти-
фікує особу акціонера (його представника), а для представника акціоне-
ра  – також документи, що підтверджують повноваження представника на 
участь у Загальних зборах. Датою складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, є 09 квітня 2014 року. З докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акці-
онери можуть ознайомитися за місцезнаходженням товариства: 
вул.  Рибчанська, б. 31, м. Полтава, в приймальні директора (адміністра-
тивна будівля) у робочі дні та у робочий час (з 8:00 до 16:30, обідня пере-
рва з 12:00 до 12:30), а в день проведення Загальних зборів – також у 
місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, є директор Товариства – Бондаренко Віктор 
Миколайович. Довідки за телефоном: (0532) 53-41-71.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ»
(код ЄДРПОУ 36174922; місцезнаходження Товариства: 87534, Донецька 

обл., м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, б.11)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які від-

будуться «07» квітня 2014 року о 12.00 за адресою: 87534, Доне-
цька  обл., м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, б.11, офіс №1. 

Реєстрація учасників зборів (їх представників) буде проводитися з 
11  год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. «07» квітня 2014 року за місцем проведен-
ня зборів. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 год. 00 хв. «01» квітня 2014 року. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів То-

вариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та прийнят-

тя рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товари-

ства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період

2013 2012
Усього активів 15065 15 037
Основні засоби 62 77
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 4
Сумарна дебіторська заборгованість 206 392
Грошові кошти та їх еквіваленти 155 41
Нерозподілений прибуток 2 (306)
Власний капітал 15025 15 003
Статутний капітал 15000 15000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 40 34
Чистий прибуток (збиток) 2 (306)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15000 15000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 11

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам слід мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену від-
повідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного в робочі дні з 9-00 до 14-00 годи-
ни за адресою: м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, б.11, офіс №1, а в 
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, – Директор Товариства Золотухіна Тамара Миколаївна. 

Телефон для довідок: (0629) 37-13-32. 
Директор ПрАТ «Експерт-Капітал»  Золотухіна Т.М.

1. Повне найменування 
емітента 

ПУБЛiЧНЕ АКцiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПИВО-
БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ 
КОМБiНАТ «РАДОМИШЛЬ»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

05418365

3. Місцезнаходження 
емітента

12201 м.Радомишль вул. Микгород, 
буд.71

4. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

(04132) 42260 (04132) 43127

5. Електронна поштова 
адреса емітента 

velichansky@ppb.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації 

www.pbkradomyshl.ho.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента

Посадова особа Головний бухгалтер Мельниченко Оксана Вiталiївна (пас-
порт: серiя ВМ номер 360329 виданий Радомишльським РВ УМВС України в 
Житомирськiй обл 15.07.1997) звiльнена 03.03.2014. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi- 9 рокiв Рiшення прийнято 
на пiдставi наказу директора товариства №169-ос вiд 03.03.2014 р. 

Посадова особа Головний бухгалтер Кусова Наталiя Iванiвна (паспорт: 
серiя АМ номер 204145 виданий Кiровським РВДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 29.01.2001 ) призначена 03.03.2014. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який призначено особу- безстроково, iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом своєї дiяльностi-головний бухгалтер.Рiшення прийнято на 
пiдставi наказу директора товариства №169-ос вiд 03.03.2014 р.

Директор Гавриленко Сергiй Анатолiйович, підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством.
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ВАТ «ПЕЧЕНІЗЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС»
 (код за ЄДРПОУ 21196438)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 09 квітня 2014 року об 11.00 год.
за адресою: Харківська обл., Печенізький р-н, 

смт. Печеніги, пр. Б.Хмельницького 1
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10.30 до 10.50 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне за-

безпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства. 
2.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
3.Обрання голови та секретаря зборів.
4.Про порядок проведення загальних зборів 
5. Звіт Правління про роезультати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку за 
2013  рік.

9. Про відзив Голови та членів правління Товариства.
10. Про відзив Голови та членів Спостережної ради Товариства. 
11. Про відзив голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням діль-

ності Товариства у відповідність вимогам закону України «Про акціонерні 
товариства».

13. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шля-
хом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності 
Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні това-
риства».

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-

правових договорів з членами наглядової ради.
16. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження Положень: Про Наглядову раду, про Загальні 

збори акціонерів, Про Правління, Про Ревізійну комісію. 
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

Найменування показника Період 
2013 рік 2012 рік

Усього активів 60,4 61,5
Основні засоби 34,8 34,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4 4
Сумарна дебіторська заборгованість - 1,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 21,6 21,6
Нерозподілений прибуток 6,4 3,4
Власний капітал 40,6 40,6
Статутний капітал - -
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання - 2,1
Чистий прибуток (збиток) 3 0,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 162412 162412
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

Інші поточні забов’язання 13,4 15,4

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах станом на 24 годину 03 квітня 2014 року, за три робочі дні 
до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Харків-
ська  обл., Печенізький р-н, смт. Печеніги, пров. Б.Хмельницького 1, з по-
неділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Русанов В. В.

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику 
для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого това-
риством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В 
день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи 
надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без 
попереднього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - доручення, оформле-
не згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

Телефон для довідок: 0675727755
Правління ВАТ «Печенізький «Агротехсервіс»

Виконавчий орган 

ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  

«ТРАНСМАГІСТРАЛЬ»,
код ЄДРПОУ 31630408, місцезнаходження якого м. Київ, вул. Куту-

зова, 18/7, офіс 212, на підставі ст. 32 ЗУ «Про акціонерні товариства» 
повідомляє про скликання за рішенням Наглядової ради  річних загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «СК «Трансмагістраль».

Збори розпочнуться 22  квітня  2014 року о 10.00 за місцезнахо-
дженням товариства з таким порядком денним:

Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря річних  загаль-1. 
них зборів ПАТ «СК  «Трансмагістраль».

Розгляд звіту Виконавчого органу  ПАТ «СК «Трансмагістраль» 2. 
за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «СК «Трансмагістраль» за 3. 
2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Розгляд звіту та висновку  Ревізійної комісії ПАТ «СК «Транс-4. 
магістраль» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками їх роз-
гляду.

Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «СК «Трансмагі-5. 
страль» за 2013 рік.

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

Найменування показника
Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 10284 11438
Основні засоби 47 30
Довгострокові фінансові інвестиції 329 1431
Запаси 3 16
Сумарна дебіторська заборгованість 5188 228
Грошові кошти та їх еквіваленти 4717 9733
Нерозподілений прибуток 359 1490
Власний капітал 8597 9728
Статутний капітал 7000 7 000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 336 348
Чистий прибуток (збиток) (1131) (464)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 700000 700000
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 9

Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «СК «Трансмагістраль» за  6. 
2013 рік.

Затвердження основних напрямків та планів діяльності  7. 
ПАТ «СК «Трансмагістраль» на 2014 рік.

Про переобрання Голови та членів Ревізійної комісії  ПАТ «СК 8. 
«Трансмагістраль». 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах про-
водитиметься за місцезнаходженням ПАТ «СК «Трансмагістраль» в 
день проведення зборів з 09.00 до 09.50. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у зборах, буде складено станом на 15  квітня   
2014 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів – належним чином оформлену дові-
реність та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитися з документами з питань порядку 
денного та з проектами рішень з питань порядку денного в електронній 
формі шляхом надання письмового запиту у якому обов’язково зазна-
чаються його найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я 
та по батькові акціонера – фізичної особи,кількість (тип) належних йому 
акцій. До запиту обов’язково додається виписка з рахунку у цінних па-
перах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмово-
го запиту, а також електронна адреса для надсилання матеріалів. В 
день  проведення зборів документи, необхідні для прийняття рішень з 
питань порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного у 
електронній формі Товариство надає акціонерам у місці проведення 
зборів (м. Київ, вул. Кутузова,18/7, офіс 212).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами – заступник генерального директора  
ПАТ «СК «Трансмагістраль» Винник О.В.

Додаткову інформацію акціонери можуть отримати за номером те-
лефону (044) 286-00-71(72,73).

Виконавчий орган  ПАТ «СК «Трансмагістраль»    
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЕ» 

(далі – Товариство) 
(ідентифікаційний код 25186738; місцезнаходження: 01033, Київська 

область, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38-Б) повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «09» квітня 2014 року 
о 12.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 01033, місто Київ, вулиця 
Саксаганського, будинок 38-Б, конференц-зал, 3-й поверх.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «09» квітня 
2014 року о 11.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «09» квіт-
ня 2014 року о 11.45 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 01033, місто Київ, 
вулиця Саксаганського, будинок 38-Б, конференц-зал, 3-й поверх.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів - «03» квітня 2014 року станом на 24-00 го-
дину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2013 рік.
3) Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товари-

ства за 2013 рік.
4) Звіт Наглядової  ради Товариства за 2013 рік. 
5) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6) Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
7) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2013 році. 
8) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, вста-

новлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товари-
ства.

9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради.

10) Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, вста-
новлення кількісного складу та обрання членів Ревізійної комісії Товари-
ства.

11) Припинення повноважень та обрання директора Товариства.
12) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-

риством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, 
із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

Найменування показника Період 
звітний 
2013 р.

попередній 
2012 р.

Усього активів 138 493 145 376
Основні засоби 15786 16 428
Довгострокові фінансові інвестиції 15 080 32 109
Запаси 541 942
Сумарна дебіторська заборгованість 14 426 11 177
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 848 35 030
Нерозподілений прибуток -14 702 5069
Власний капітал 34 800 53 141
Статутний капітал 30 000 30 000
Довгострокові зобов'язання 387 391
Поточні зобов'язання 41 542 33 017
Чистий прибуток (збиток) -19 179 -9981
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 000 30 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 376 317

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через упо-
вноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 
01033, Київська область, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 
38- Б, каб.303, 3-й поверх, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винят-
ком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів 
- за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати 
документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, 
що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами  – Компанець Тетяна Павлівна – головний юрисконсульт Товариства.

Телефони для довідок : (044) 207-01-86.
Директор 
ПрАТ «СТ «Іллічівське»   підпис   ю.П.Гришан

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬ-

ПО РІТЕЙЛ»
Шановний акціонере!

Цим повідомляємо, що 10 квітня 2014 року о 14:00 годині за місцевим 
часом відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» (далі – Товариство). 

Збори будуть проводитись за адресою: 08132, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, б.5, к.1.

Початок реєстрації акціонерів о 13:30 годині, закінчення реєстрації акціо-
нерів о 14:00. Представнику Акціонера необхідно мати належним чином посвід-
чену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, а також 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Повноваження представника 
– посадової особи акціонера, що є юридичною особою, брати участь та голо-
сувати на загальних зборах повинні підтверджуватись оригіналами або нотарі-
ально посвідченими копіями чи витягами з установчих(-ого) документів(-у) тако-
го акціонера та документу, який свідчить про призначення (обрання) такої особи 
на посаду, що дає право діяти від імені юридичної особи без довіреності.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
чергових загальних зборах акціонерів Товариства: 04.04.2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання лічильної комісії. Затвердження регламенту роботи річ-

них Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку за 2013 рік.
7. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. За-

твердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства та визначення особи, що уповноважується на 

підписання цих договорів.
Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» Акціо-

нери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з по-
рядком денним загальних зборів, за адресою: Україна, 08132, Київ-
ська  обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, б.5, 
к.1., у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Генеральний директор Товариства Власенко Валерій Валентинович, 
телефон для довідок: (044) 585-89-35.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування  показника Період

Звітний 
2013

Попередній 
2012

Усього активів 826 504 833 421
Основні засоби 796 680 770 643
Довгострокові фінансові інвестиції 21 21
Запаси 11 -
Сумарна дебіторська заборгованість 26 578 36 063
Грошові кошти  та їх еквіваленти 10 206
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (315 361) (334 036)
Власний капітал 267 992 286 081
Статутний капітал 20 503 20 503
Довгострокові зобов’язання 374 857 376 648
Поточні зобов’язання 719 639 742 854
Чистий прибуток (збиток) 18 089 (151 158)
Середньорічна кількість акцій  (шт.) 20 502 675 8 838 864
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 33 3

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 в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 
«УКРНАФТОГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 24101605
3. Місцезнаходження 02094, м. Київ, вул. Кракiвська, 

буд. 15/17, лiтера А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 296-05-40 (044) 296-05-14

5. Електронна поштова адреса y@ung.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://ung.com.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення пов-

новажень Голови Наглядової ради Рязанцевої Олени Василiвни Паспортнi 
данi посадової особи серiя АМ № 285693, виданий Самарським РВ ДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 08.02.2001 р. Часткою в статутно-
му капiталi Емiтента посадова особа не володiє. Розмiр пакету акцiй стано-
вить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рiшення: 28 лютого 2014р. Пiдстава 
рiшення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТО-
ГАЗ» вiд 28.02.2014р. Обгрунтування рiшення: закiнчення термiну дiї по-
вноважень вiдповiдно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого така особа 
перебувала на посадi - з 11.02.2011р. до 28.02.2014р.

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення пов-
новажень Члена Наглядової ради Пугач Юрiя Володимировича Паспортнi 
данi посадової особи серiя АН № 112865, виданий Амур-Нижньоднiпровський 
РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 17.03.2003 року. Посадова 
особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 0,0028%. 
Дата прийняття рiшення: 28 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ 
№ 29 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТОГАЗ» вiд 28.02.2014р. Об-
грунтування рiшення: закiнчення термiну дiї повноважень вiдповiдно до 
Статуту. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 
09.06.2007 р. до 28.02.2014р.

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення пов-
новажень Члена Наглядової ради Бокової Наталi Геннадiївни Паспортнi 
данi посадової особи серiя АК № 973307, виданий Ленiнським РВ УМВД 
України у Днiпропетровськiй обл. 15.06.2000 р. Посадова особа володiє 
часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 0,0028%. Дата прийняття 
рiшення: 28 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних 
зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТОГАЗ» вiд 28.02.2014р. Обгрунтуван-
ня рiшення: закiнчення термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 09.06.2007  р. 
до 28.02.2014р. 

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення пов-
новажень Члена Наглядової ради Клевцура Геннадiя Вiкторовича Паспортнi 
данi посадової особи серiя АМ № 432603, виданий Самарським РВ ДМУ 
УМВС України в Днiпропетровський обл. 27.07.2001 р. Часткою в статутно-
му капiталi Емiтента посадова особа не володiє. Розмiр пакету акцiй стано-
вить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рiшення: 28 лютого 2014р. Пiдстава 
рiшення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТО-
ГАЗ» вiд 28.02.2014р. Обгрунтування рiшення: закiнчення термiну дiї по-
вноважень вiдповiдно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого така особа 
перебувала на посадi - з 11.02.2011 р. до 28.02.2014р. 

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення пов-
новажень Члена Наглядової ради Шрамка Юрiя Сергiйовича Паспортнi 
данi посадової особи серiя АК № 192198, виданий Жовтневий РВ ДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 16.06.1998р. Часткою в статут-
ному капiталi Емiтента посадова особа не володiє. Розмiр пакету акцiй ста-
новить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рiшення: 28 лютого 2014р. Пiдстава 
рiшення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТО-

ГАЗ» вiд 28.02.2014р. Обгрунтування рiшення: закiнчення термiну дiї пов-
новажень вiдповiдно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого така особа 
перебувала на посадi - з 11.02.2011 р. до 28.02.2014р.

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення пов-
новажень Голови Ревiзiйної комiсiї Кривошеї Юлiї Сергiївни Паспортнi данi 
посадової особи серiя АН № 906953, виданий Петропавлiвським РВ ГУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 25.10.2010р. Часткою в статутному 
капiталi Емiтента посадова особа не володiє. Розмiр пакету акцiй стано-
вить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рiшення: 28 лютого 2014р. Пiдстава 
рiшення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТО-
ГАЗ» вiд 28.02.2014р. Обгрунтування рiшення: закiнчення термiну дiї по-
вноважень вiдповiдно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого така особа 
перебувала на посадi - з 11.02.2011 р. до 28.02.2014р.

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення пов-
новажень Члена Ревiзiйної комiсiї Поваго-Потьомкiної Оксани 
Володимирiвни Паспортнi данi посадової особи серiя АН № 315803, вида-
ний Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
24.01.2005р. Часткою в статутному капiталi Емiтента посадова особа не 
володiє. Розмiр пакету акцiй становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рiшення: 
28 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборiв 
акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ «УКРНАФТОГАЗ» вiд 28.02.2014р. Обгрунтування рiшення: 
закiнчення термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, 
протягом якого така особа перебувала на посадi - з 11.02.2011 р. до 
28.02.2014р.

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про припинення пов-
новажень Члена Ревiзiйної комiсiї Трембач Iрини Iгорiвни Паспортнi данi 
посадової особи серiя АМ № 766873, виданий Павлоградським МВ УМВС 
України в Днiпропетровськiй обл. 05.02.2002р. Часткою в статутному 
капiталi Емiтента посадова особа не володiє. Розмiр пакету акцiй стано-
вить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рiшення: 28 лютого 2014р. Пiдстава 
рiшення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТО-
ГАЗ» вiд 28.02.2014р. Обгрунтування рiшення: закiнчення термiну дiї по-
вноважень вiдповiдно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого така особа 
перебувала на посадi - з 11.02.2011 р. до 28.02.2014р.

Загальними зборами акцiонерiв встановлено кiлькiсний склад Наглядо-
вої ради Товариства - 3 особи. Загальними зборами акцiонерiв прийнято 
рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Рязанцеву Олену 
Василiвну. Паспортнi данi посадової особи серiя АМ № 285693, виданий 
Самарським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 08.02.2001р. 
Часткою в статутному капiталi Емiтента посадова особа не володiє. Розмiр 
пакету акцiй становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рiшення: 28 лютого 
2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборiв акцiонерiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 
«УКРНАФТОГАЗ» вiд 28.02.2014р. Обгрунтування рiшення: обрання до 
складу Наглядової ради в зв'язку з припиненням повноважень попередньо-
го складу Наглядової ради. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 
роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Ди-
ректор; спецiалiст вiддiлу супроводження проектiв. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальними зборами акцiонерiв встановлено кiлькiсний склад Наглядо-
вої ради Товариства - 3 особи. Загальними зборами акцiонерiв прийнято 
рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Бокову Наталю 
Геннадiївну. Паспортнi данi посадової особи серiя Серiя АК № 973307, ви-
даний Ленiнським РВ УМВД України у Днiпропетровськiй обл. 15.06.2000 р. 
Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 
0,0028 %. Дата прийняття рiшення: 28 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: 
ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТО-
ГАЗ» вiд 28.02.2014р. Обгрунтування рiшення: обрання до складу Наглядо-
вої ради в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу На-
глядової ради. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: старший бух-
галтер; головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Загальними зборами акцiонерiв встановлено кiлькiсний склад Наглядо-
вої ради Товариства - 3 особи. Загальними зборами акцiонерiв прийнято 
рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Клевцура Геннадiя 
Вiкторовича. Паспортнi данi посадової особи серiя АМ № 432603, виданий 
Самарським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровський обл. 27.07.2001р. 
Часткою в статутному капiталi Емiтента посадова особа не володiє. Розмiр 
пакету акцiй становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рiшення: 28 лютого 
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2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборiв акцiонерiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 
«УКРНАФТОГАЗ» вiд 28.02.2014р.Обгрунтування рiшення: обрання до 
складу Наглядової ради в зв'язку з припиненням повноважень попередньо-
го складу Наглядової ради.Строк, на який призначено (обрано) особу: 
3  роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
Фахiвець юридичного вiддiлу; директор. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальними зборами акцiонерiв запроваджено посаду Ревiзора. Загаль-
ними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про обрання на посаду Ревiзора 
Юраша Юрiя Олександровича. Паспортнi данi посадової особи серiя АМ 
№  430721, виданий Самарським РВДМУ УМВС України в Дн-вськiй обл., 
19.04.2001р. Часткою в статутному капiталi Емiтента посадова особа не 
володiє. Розмiр пакету акцiй становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття рiшення: 
28 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборiв 
акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ «УКРНАФТОГАЗ» вiд 28.02.2014р. Обгрунтування рiшення: об-
рання Ревiзором в зв'язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї та 
запровадження посади Ревiзора. Строк, на який призначено (обрано) осо-
бу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
Брокер, старший експерт. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Наглядової радою Товариства прийнято рiшення про обрання Головою 
Наглядової ради Рязанцеву Олену Василiвну. Паспортнi данi посадової 
особи серiя АМ № 285693, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 08.02.2001р. Часткою в статутному капiталi Емiтента 
посадова особа не володiє. Розмiр пакету акцiй становить 0 (нуль) шт. Дата 
прийняття рiшення: 28 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: Протокол № 126 
Засiдання Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТОГАЗ» вiд 28.02.2014р. Обгрунтуван-
ня рiшення: обрано Головою Наглядової ради на виконання вимог Статуту. 
Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор; спецiалiст вiддiлу супро-
водження проектiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Наглядової радою Товариства прийнято рiшення про обрання Секрета-
рем Наглядової ради Бокову Наталю Геннадiївну. Паспортнi данi посадової 
особи серiя Серiя АК № 973307, виданий Ленiнським РВ УМВД України у 
Днiпропетровськiй обл. 15.06.2000 р. Посадова особа володiє часткою в 
статутному капiталi Емiтента в розмiрi 0,0028 %. Дата прийняття рiшення: 
28 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: Протокол № 126 Засiдання Наглядової 
Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ «УКРНАФТОГАЗ» вiд 28.02.2014р. Обгрунтування рiшення: об-
рано Секретарем Наглядової ради вiдповiдно до вимог Статуту. Строк, на 
який призначено (обрано) особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: старший бухгалтер; головний бухгалтер. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Наглядової радою Товариства прийнято рiшення про припинення повно-
важень Члена Правлiння Яновського Юрiя Васильовича Паспортнi данi по-
садової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкрит-
тя паспортних даних не отримано. Часткою в статутному капiталi Емiтента 
посадова особа не володiє. Розмiр пакету акцiй становить 0 (нуль) шт. Дата 
прийняття рiшення: 28 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: Протокол № 126 
Засiдання Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТОГАЗ» вiд 28.02.2014р. Обгрунтуван-
ня рiшення: закiнчення термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 11.02.2011р. 
до 28.02.2014р.

Наглядової радою Товариства прийнято рiшення про припинення повно-
важень Члена Правлiння Iваненка Олександра Петровича Паспортнi данi 
посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на роз-
криття паспортних даних не отримано. Часткою в статутному капiталi 
Емiтента посадова особа не володiє. Розмiр пакету акцiй становить 0 
(нуль)  шт. Дата прийняття рiшення: 28 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: 

Протокол № 126 Засiдання Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТОГАЗ» вiд 28.02.2014р. 
Обгрунтування рiшення: закiнчення термiну дiї повноважень вiдповiдно до 
Статуту. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 
25.04.2008р. до 28.02.2014р.

Наглядової радою Товариства прийнято рiшення про припинення повно-
важень Голови Правлiння Ющенко Свiтлани Олександрiвни Паспортнi данi 
посадової особи не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на роз-
криття паспортних даних не отримано. Часткою в статутному капiталi 
Емiтента посадова особа не володiє. Розмiр пакету акцiй становить 0 
(нуль)  шт. Дата прийняття рiшення: 28 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: 
Протокол № 126 Засiдання Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТОГАЗ» вiд 28.02.2014р. 
Обгрунтування рiшення: закiнчення термiну дiї повноважень вiдповiдно до 
Статуту. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 
25.04.2008р. до 28.02.2014р.

Наглядової радою Товариства прийнято рiшення про обрання Головою 
Правлiння Ющенко Свiтлану Олександрiвну. Паспортнi данi посадової осо-
би не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспорт-
них даних не отримано. Часткою в статутному капiталi Емiтента посадова 
особа не володiє. Розмiр пакету акцiй становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття 
рiшення: 28 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: Протокол № 126 Засiдання 
Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТОГАЗ» вiд 28.02.2014р. Обгрунтуван-
ня рiшення:обрання Головою Правлiння в зв'язку з припиненням повнова-
жень попереднього складу Правлiння . Строк, на який призначено (обрано) 
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: Голова Правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

Наглядової радою Товариства прийнято рiшення про обрання Членом 
Правлiння Iваненка Олександра Петровича. Паспортнi данi посадової осо-
би не розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспорт-
них даних не отримано. Часткою в статутному капiталi Емiтента посадова 
особа не володiє. Розмiр пакету акцiй становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття 
рiшення: 28 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: Протокол № 126 Засiдання 
Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТОГАЗ» вiд 28.02.2014р. Обгрунтуван-
ня рiшення:обрання Членом Правлiння в зв'язку з припиненням повнова-
жень попереднього складу Правлiння . Строк, на який призначено (обрано) 
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: Член Правлiння, начальник юридичного вiддiлу. Посадова особа не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Наглядової радою Товариства прийнято рiшення про обрання Членом 
Правлiння Шпакiвську Ольгу Євгенiївну. Паспортнi данi посадової особи не 
розкриваються в зв'язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних да-
них не отримано. Часткою в статутному капiталi Емiтента посадова особа 
не володiє. Розмiр пакету акцiй становить 0 (нуль) шт. Дата прийняття 
рiшення: 28 лютого 2014р. Пiдстава рiшення: Протокол № 126 Засiдання 
Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТОГАЗ» вiд 28.02.2014р. Обгрунтуван-
ня рiшення:обрання Членом Правлiння в зв'язку з припиненням повнова-
жень попереднього складу Правлiння . Строк, на який призначено (обрано) 
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Голова Правління  _____  С.О. ющенко
 підпис)  (ініціали та 
  прізвище керівника)
 М. П.  03.03.2014р.
  (дата)

Публічне акціонерне товариство «Богуславський райагротех-
сервіс» (місце знаходження: 09700, Київська обл., м. Богуслав, 
вул. Миколаївська, 129-А), код ЄДРПОУ 05489187, повідомляє, 
що в інформації про проведення загальних зборах акціонерів, 
які відбудуться 16 квітня 2014 року, опублікованій в газеті «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 

№ 42 (1795) від 03.03.2014 р., була допущена помилка. Пра-
вильними слід вважати наступні дані: Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
10.04.2014 року.

Голова правління ПАТ  Л.Ф. Шевченко

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 

ЗАВОД»
код за ЄДРПОУ 00191744

(надалі − "Товариство")
повідомляє, що річні Загальні збори Товариства
відбудуться 16 квітня 2014 р. об 11 год. 00 хв.

Місцезнаходження Товариства: 
85630, Донецька область, Мар’їнський район, 

м.Красногорівка, вул.Ахтирського, 4
Місце проведення Зборів: за місцезнаходженням Товариства, 

у приміщенні заводоуправління, 2 поверх, зала засідань.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік та 

прийняття рішення за його наслідками.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення 

за його наслідками.
4. Про затвердження річного звіту Товариства.
5. Про розподіл прибутку Товариства (або визначення порядку покрит-

тя збитків) за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
6. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов договору, в тому числі оплати праці, членів 

Наглядової ради Товариства.
9. Про визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з 

членами Наглядової ради Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться 

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішен-
ня.

11. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які 
вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прий няття рішення.

12. Про схвалення правочинів, що укладені Товариством з Публічним 
акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк».

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення з 
10.00 год. до 10.45 год. за місцем проведення Зборів. 

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів − додатково довіреність, оформлену належним 
чином.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного за-
гальних Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а 
щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства- не пізніше ніж за 
7 днів до дати проведення загальних Зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбува-
тиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 10 квітня 2014 року.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість 

ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного. 

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціо-
нерам цього повідомлення до 15 квітня 2014 року (включно) з понеділка 
по п'ятницю, з 10.00год. до15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 
13.00год.) за місцезнаходженням Товариства: Мар’їнський район, м.Крас-
ногорівка, вул.Ахтирського, 4 у приміщенні заводоуправління, 2 поверх, у 
кабінеті помічника генерального директора з корпоративного управління 
та зв’язків з громадськістю, а в день проведення Зборів − у місці прове-
дення Зборів.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів - поміч-
ник генерального директора з корпоративного управління та зв’язків з гро-
мадськістю Шкуріна О.В.

Довідки за телефоном: (06278) 24-3-17.
Наглядова рада ПАТ «КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод», (тис.грн.)
Найменування показника Звітний 

період 
(2013 р.)

Попере-
дній 

період 
(2012 р.)*

Усього активів 206068 230668
Основні засоби (залишкова вартість) 74493 76349
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 76753 101759
Сумарна дебіторська заборгованість 44092 44745
Грошові кошти та їх еквіваленти 2043 381
Нерозподілений прибуток 14982 41094
Власний капітал 38331 64479
Статутний капітал 9900 9900
Довгострокові зобов'язання 91004 90717
Поточні зобов'язання 74689 73265
Чистий прибуток (збиток) (26112) (16697)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13200000 13200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

820 869

* Примітка: У зв’язку із трансформацією бухгалтерських рахунків із 
Національних 

Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку у Міжнародні Стан-
дарти Фінансової Звітності, вхідне залишкове сальдо було перерахова-
не.

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

Генеральний директор  Джоджуа Р.А.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАЗІНВЕСТ»

(далі-Товариство), місцезнаходження: Україна, 77400, Івано-
Франківська область,  Тисменицький район, м. Тисмениця,  вул. Горба-
ля, 7; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33700005; телефон та 
факс:  +38 (0342) 716-322, повідомляє, що чергові Загальні збори акціо-
нерів Товариства, відбудуться 22 квітня 2014 року о 11:00 за київ-
ським часом, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Бориславська, 
29, конференц-зал. Рішення про проведення чергових Загальних збо-
рів акціонерів прийнято на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Газінвест»  
(протокол  № 40  від   24 лютого 2014 року). Реєстрація акціонерів про-
водиться з 10:15 до 10:45 за київським часом по місцю проведення чер-
гових Загальних зборів акціонерів Товариства.  Дата складення перелі-
ку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів Товариства, – 16 квітня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться  порядком денним на голосування:

Обрання лічильної комісії, голови та секретаря чергових Загаль-1. 
них зборів акціонерів.

Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових  За-2. 
гальних зборів акціонерів.

Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяль-3. 
ність у 2013р.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013р. та прийняття рішення 4. 

за наслідками розгляду Звіту.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013р. та прийняття рішення 5. 

за наслідками розгляду Звіту.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління То-6. 

вариства за 2013р. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік. Про виплату 7. 

дивідендів.
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014р.8. 
Обрання Ревізійної комісії.9. 

Пропозиції щодо змін порядку денного чергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства, будуть прийматися Наглядовою радою Товари-
ства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів 
акціонерів Товариства, тобто до 02.04.2014 року. 

Акціонери та їх представники можуть ознайомитися з матеріалами 
чергових Загальних зборів за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Бо-
риславська, 29, каб. №4,  у  робочі  дні у робочий  час,  а в день про-
ведення Загальних зборів - також  у місці їх проведення.  Відповідаль-
ний за порядок ознайомлення акціонерів та їх представників з 
документами Тітаренко Віталій Федорович. Телефон: (+38 034 2) 716-
322; моб.тел.: +38 067 671 20 82; email: gazinvest.if@gmail.com

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

Голова правління                            І.М.Вінтонюк
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Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАїНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ АВІАцІЙНОї ТЕХНОЛОГІї» 
(код ЄДРПОУ: 14308552, місцезнаходження: 
Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства, які відбудуться 11 квітня 2014 року о 10.00 за адресою: 04080, 
м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21, 8 поверх, актова зала.

Реєстрація акціонерів (учасників) зборів проводиться 11 квітня 2014 
року з 9.00 до 9.45 за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення 
зборів, а саме – 7 квітня 2014 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – доручення 
на право участі у зборах, яке оформлено згідно з чинним законодав-
ством, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знахо-
дження Товариства (м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21) у актовій залі на 8 по-
версі, у робочі дні з 15 до 17 години. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є директор з корпоративних пи-
тань Товариства Агарков Ю.В., тел. 0 (44) 417-27-68.

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

1) Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

2) Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акці-
онерів Товариства.

3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4) Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
5) Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та прийнят-

тя рішення за наслідками його розгляду.
6) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 

за наслідками його розгляду.
7) Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
8) Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
9) Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру 

річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2013 році. 

Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отриман-
ня дивідендів, порядок та строки їх виплати. 

10) Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2014 рік, в тому чис-
лі планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до 
фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2014 
році.

11) Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 
2013 році.

12) Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підля-
гає оренді у 2014 році.

13) Затвердження кошторису на оплату діяльності Наглядової ради та 
Ревізійної комісії Товариства.

14) Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства 
шляхом затвердження його у новій редакції. 

15) Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства 
шляхом затвердження його у новій редакції. 

Основні показники фінансово-господарської 
діяльності АТ УкрНДІАТ за 2013 рік

тис. грн.
Найменування показника Період

2013 рік 2012 рік 
Усього активів 110182 113208
Основні засоби 85312 86627
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1129 892
Сумарна дебіторська заборгованість 665 875
Грошові кошти та їх еквіваленти 606 894
Нерозподілений прибуток 311 196
Власний капітал 109277 122275
Статутний капітал 4198 4198
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 762 835
Чистий прибуток 311 196
Середньорічна кількість акцій (шт.) 104937 104937
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 56 66

Довідки за телефоном: 0 (44) 417-27-68
З повагою, 
Наглядова рада,
Правління Товариства 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «ПроКредит Банк» (надалі – Банк), що знаходиться 
за адресою: проспект Перемоги, 107-А, 03115 Київ, Україна, будуть 
проведені 14 квітня 2014 р. об 11.00 год. за вищевказаним місцезнахо-
дженням головного офісу Банку, 3 поверх, кабінет 3.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за 
його наслідками

2. Розгляд звіту правління за 2013 рік та прийняття рішення за його 
наслідками

3. Розгляд звіту та висновку ревізійної комісії за результатами 2013 
фінансового року та прийняття рішення за його наслідками

4. Розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами 
перевірки фінансової звітності Банку за 2013 рік та затвердження заходів 
за результатами такого розгляду.

5. Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку 
за 2013 рік

6. Розподіл прибутку Банку за 2013 рік.
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься за адресою 

місцезнаходження Банку з 9.00 по 10.45 год. на підставі переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного відповідно 
до законодавства про депозитарну систему України станом на 
08.04.2014р.

Кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
ням Банку у будь-який робочий день з 9.00 до 18.00 год. Члени Правління 
є відповідальними особами за ознайомлення з усіма матеріалами та до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Телефони для довідок: + 38 044 590-10-00, + 38 044 585-85-99.
Банківська ліцензія № 195 від 13 жовтня 2011 р.

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 

ПРИВАТНОГО ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛАСНОГО 
АКцiОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ТУРИЗМУ ТА 

ЕКСКУРСiЯХ «ХЕРСОНТУРИСТ» (код за ЄДРПОУ- 
02660924, місцезнаходження – 73008 м. Херсон пл. 50- рiччя СРСР 

тел./факс (0552) 36-77-46, e-mail - khersonturist@rambler.ru,
власна web-сторінка - www.hersonturist.nr-avers.com.ua)

Посадова особа Голова правлiння Гусар Михайло Iванович (паспорт: 
серiя МО номер 239744 виданий Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в 
Херсонськiй областi 31.10.1996) звiльнена 03.03.2014 р. засiданням Нагля-
дової ради (Постанова №П-69-1 вiд 03.03.2014 р.) у зв'язку з закiнченням 

термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.06288200820 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Гусар М.I. перебував на посадi протягом 15 рокiв.

Посадова особа Голова правлiння Гусар Михайло Iванович (паспорт: 
серiя МО номер 239744 виданий Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в 
Херсонськiй областi 31.10.1996) призначена 03.03.2014 р. засiданням На-
глядової ради (Постанова № П-69-1 вiд 03.03.2014 р.) термiном до 
06.03.2015 р. включно. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.06288200820 %. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Про-
тягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посаду Голови правлiння ПрАТ «Херсон-
турист»

Голова правлiння  Гусар Михайло iванович
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ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗЛАТОБАНК» 

(ідентифікаційний код 35894495)
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗАцІї ПЕРЕВАЖНОГО 

ПРАВА АКцІОНЕРІВ АТ «ЗЛАТОБАНК» НА ПРИДБАННЯ АКцІЙ 
ДОДАТКОВОГО ВИПУСКУ

Загальними зборами акціонерів АТ «ЗЛАТОБАНК», які відбулись 
13  грудня 2013 року (протокол № 17 від 13.12.2013 р.) прийнято рі-
шення про збільшення розміру Статутного капіталу АТ «ЗЛАТОБАНК» 
на загальну суму 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень шляхом 
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартос-
ті за рахунок додаткових внесків.

Найменування та місцезнаходження АТ «ЗЛАТОБАНК», номер 
телефону, електронна пошта:

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗЛАТОБАНК».

Скорочене найменування: АТ «ЗЛАТОБАНК».
Місцезнаходження: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 

17/52.
Телефон: (044) 495-81-60.
Електронна пошта: bank@zbank.com.ua
Загальна кількість акцій, які пропонується розмістити.
До розміщення пропонується 8 000 000,00 (вісім мільйонів) штук 

простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень 
кожна, на загальну суму 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень.

Привілейовані акції до розміщення не пропонуються.
ціна розміщення акцій: Розміщення акцій буде здійснюватись за 

ціною 10,00 грн. за одну акцію, що дорівнює номінальній вартості та 
є вищою за ринкову вартість - 9,43 грн. Ринкова вартість однієї акції 
АТ «ЗЛАТОБАНК» визначена суб‘єктом оціночної діяльності Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «СВАН КОНСАЛТИНГ», за-
тверджена Рішенням Спостережної ради Банку (Протокол №27 від 
11 грудня 2013 року) станом на 05.11.2013 р. та складає 9,43 грн. за 
одну акцію. 

Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання 
яких акціонер має переважне право.

Акціонери Банку користуються рівним переважним правом на при-
дбання простих акцій додаткового випуску, що пропонується до роз-
міщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній 
кількості простих акцій станом на 13 грудня 2013 року – дату прийнят-
тя Загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного 
капіталу шляхом приватного розміщення акцій АТ «ЗЛАТОБАНК» іс-
нуючої номінальної вартості. Розміщення акцій здійснюється відповід-
но до вимог чинного законодавства України та виключно серед акціо-
нерів Банку. 

Строк та порядок реалізації акціонерами переважного права 
на придбання акцій додаткової емісії.

Реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій до-
даткового випуску, що розміщується, здійснюється шляхом: 

- подання акціонерами в строк з 09 березня 2014 року по 09 квітня 
2014 року включно заяви на придбання акцій. У заяві акціонери Банку 
повинні зазначити: найменування, місцезнаходження, кількість цінних 
паперів, які вони мають намір придбати;

- перерахування в строк з 09 березня 2014 року по 09 квітня 
2014 включно на користь Банку грошових коштів в повній сумі, що 
дорівнює вартості акцій, щодо яких акціонерами подано заяву на 
придбання. 

Після надходження заяви та грошових коштів Банк видає акціонеру 
письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій додат-
кового випуску.

У строк з 10 квітня 2014 року по 24 квітня 2014 року включно (про-
тягом першого етапу укладання договорів з першими власниками) 
Банк укладає договір купівлі-продажу з акціонером, який скористався 
своїм переважним правом придбати розміщувані Банком прості іменні 
акції, а саме подав у визначений термін заяву про придбання акцій та 
перерахував на відповідний рахунок у визначений термін грошові кош-
ти у повній сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, щодо яких акці-
онер подав заяву на придбання.

Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання ак-
цій додаткового випуску здійснюється за адресою: м. Київ, 
вул.  Б. Хмельницького, 17/52, у робочі дні у робочий час.

Умовами розміщення не передбачено отримання від акціонерів 
письмової відмови від використання свого переважного права на при-
дбання акцій.

Голова Правління АТ «ЗЛАТОБАНК»  В.М.Штелик

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОЕКСІМ-
СТРАХ»

1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33736953
1.4. Місцезнаходження емітента: 04071, м. Київ, вул. Введенська, 

буд.  29/58, офіс 99
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 531-40-92
1.6. Електронна поштова адреса емітента sb_aiz@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації www.avtoeximstrah.pat.ua
2. Текст повідомлення

Повiдомляємо, що 28.02.2014р. Товариство отримало Реєстр власників 
іменних цінних паперів, згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким 
належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв’язку з чим:

- розмiр пакету акцiй Фiзичної особи, що володiла простими iменними 
акцiями у кiлькостi 25459999 шт., що складало 74,8823% голосуючих акцiй 
Товариства зменшився на 25459999 шт. акцiй i становить 0 шт. акцiй, що 
складає 0% голосуючих акцiй Товариства.

- розмiр пакету акцiй Фiзичної особи, що володiла простими iменними 
акцiями у кiлькостi 5102610 шт., що складало 15,0076% голосуючих акцiй 
Товариства зменшився на 5102610 шт. акцiй i становить 0 шт. акцiй, що 
складає 0% голосуючих акцiй Товариства.

Повiдомляємо, що 28.02.2014р. Товариство отримало Реєстр власників 
іменних цінних паперів, згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким 
належать 10 i бiльше % голосуючих акцiй Товариства, у зв’язку з чим:

- розмiр пакету акцiй Товариства з обмеженою відповідальністю «Епсілон-
Північ» Місцезнаходження: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 7, офіс 127, 
код за ЄДРПОУ 35420604, яке не володiло простими iменними акцiями Това-
риства збiльшився на 28350464 шт. акцiй i становить 28350464 шт. простих 
iменних акцiй, що складає 83,3837% голосуючих акцiй Товариства. 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства:

Голова Правління  Мітіна Галина Миколаївна

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомості)емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАМ-2»

2. Код за ЄДРПОУ: 05415674
3. Місцезнаходження: 03062, м.Київ, пр.Перемоги, 94/1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 400-20-00, 400-01-08, 
5. Електронна поштова адреса: universam2@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05415674.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відо-
мості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій 

ІІ. Текст повідомлення.
Дата вчинення дії: 03.03.2014р.
03.03.2014р. емітент отримав від Центрального депозитарія ПАТ «На-

ціональний депозитарій України» реєстр власників іменних цінних паперів 
ПАТ «Універсам-2» складений станом на 26.02.2014р. . Відповідно до 
отриманої інформації, відбулися зміни на рахунку власника акцій, якому 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Пакет власника акцій – 
юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Господар-
ник» (місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21, код 
ЄДРПОУ 30971302) зменшився з 410636 акцій, що складає 29,9975% го-
лосуючих акцій Емітента до 0 акцій, що складає 0,0000% голосуючих ак-
цій. 

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

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

2. Голова правіння  _______  Кеба Микола Олександрович 
 (підпис)
 м.п.  _______
  (дата)
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СІГМА-СПОРТ»

(код ЄДРПОУ 31193296, місцезнаходження: 54017, м. Миколаїв, 
пр.  Леніна, 93-В) повідомляє, що 17 квітня 2014 року об 11:00, за адре-
сою: Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Леніна, 93-В, 5-й 
поверх, офіс № 512, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Приват-
ного акціонерного товариства «Сігма-Спорт».

Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення Зборів 17 квітня 
2014 року з 10:00 до 10:45 за місцем проведення Загальних зборів акціо-
нерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах: 14.04.2014 року.

Порядок денний:
1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Про затвердження річного результату діяльності (звіту) товариства 

за 2013 рік.
4. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2012-2013 роки.
5. Про затвердження звіту Правління про виконання основних напрям-

ків діяльності товариства за 2013 рік.
6. Про Затвердження звіту ревізора про річний результат діяльності 

(звіт) товариства за 2013 рік.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтвер-

джує особу (паспорт, або інший визначений чинним законодавством до-
кумент, що посвідчує особу), представникам акціонерів – доручення на 
право участі та голосування у Зборах, посвідчене в передбаченому зако-
нодавством порядку та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший 
визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу).

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, 
пов’язаними з порядком денним Зборів за адресою: Україна, Миколаїв, 
пр. Леніна, 93-В, 5-й поверх, офіс № 512, в робочі дні з 9:00 до 10:00. Кон-
тактна особа товариства з питань ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Федорчук Олександр Володимирович. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голо-
ва Правління Федорчук Олександр Володимирович.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів подаються в письмовій формі 
згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту Товариства 
на адресу: Україна, Миколаїв, пр. Леніна, 93-В, 5-й поверх, офіс № 512. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до скликання Зборів.
Рішення про зміни в порядку денному будуть доведені до відома всіх 

акціонерів шляхом надіслання кожному акціонеру повідомлення не пізніш 
як за 10 днів до проведення Зборів.

Довідки за телефоном: (0512) 58-03-91.
Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ 

«Сігма-Спорт» за 2013 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 4221 4220
Основні засоби 3136 3345
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 1
Сумарна дебіторська заборгованість 958 723
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 14
Нерозподілений прибуток 3799 4045
Власний капітал 3946 4193
Статутний капітал 148 148
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 270 23
Чистий прибуток (збиток) -246 49
Середньорічна кількість акцій (шт.) 295 295
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

Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» (код за ЄДРПОУ емітен-
та: 00158652, місцезнаходження емітента: 01001, м. Київ, вул. Еспла-
надна, 20) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 11.04.2014 р. об 11-00 за адресою: 04050, м. Київ, 
вул. Артема, 77 (на третьому поверсі в конференц-залі). Реєстрація 
акціонерів та їх представників 11.04.2014 р. з 10-00 до 10-50 за місцем 
проведення загальних зборів акціонерів .

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 07 квітня 2014 року.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Обрання голови та членів лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 

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

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

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

нення Товариством значних правочинів за період 2013р .
9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
11. Про обрання Наглядової ради у новому складі.
12. Про обрання Ревізійної комісії у новому складі.
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені 

Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів ак-
ціонерів.

З проектами документів, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного можна ознайомитись до дати проведення загальних 
зборів з 9-00 до 17-00 за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 77, к. 606 
(6 поверх), та в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення, відповідальна особа за порядок ознайомлення - Дзівалтов-
ський В. В.;

- для участі в зборах необхідно мати паспорт; уповноваженим особам 
та представникам акціонерів – доручення на право участі загальних збо-
рах та голосування, паспорт.

- довідки за телефоном: 586-80-66, 586-87-42.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)
 Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 95471 102934
Основні засоби 9081 11135
Довгострокові фінансові інвестиції - 200
Запаси 29037 182
Сумарна дебіторська заборгованість 47671 43268
Грошові кошти та їх еквіваленти 7396 4288
Нерозподілений прибуток 4061 11294
Власний капітал 4107 11341
Статутний капітал 22 22
Довгострокові зобов'язання 7141 37
Поточні зобов'язання 84223 89042
Чистий прибуток (збиток) -6089 -13985
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2223000 2223000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

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

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 378 343

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління  Лось Віктор Миколайович

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ЗБК-13»

(код за ЄДРПОУ 24343526, місцезнаходження: 61124, м. Харків, 
вул. Матросова, 1А) міжміський код, телефон та факс: (0572) 50-75-83 

52-41-03, електронна поштова адреса: jbkzavod@mail.ru, адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.zbk.nr-avers.com.ua

Інформація про зміну власників акцій, яким належить
10 і більше відсотків голосуючих акцій

Дата зміни 03.03.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що здій-
снює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 
03.03.2014 р. Частка в статутному капіталі акціонера «Фізична особа» змі-

нилася з 51.485% до 0.000%. Розмір пакета акцій акціонера до зміни  
35859170  шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 0 шт. Дата зміни 
03.03.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік пра-
ва власності на акції в депозитарній системі або акціонером 03.03.2014 р. 
Частка в статутному капіталі акціонера «Фізична особа» змінилася з 
0.000% до 51.485%. Розмір пакета акцій акціонера до зміни 0 шт. Розмір 
пакета акцій акціонера після змін  35859170 шт. Дата зміни 03.03.2014 р. 
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на 
акції в депозитарній системі або акціонером 03.03.2014 р. Частка в статут-
ному капіталі акціонера «Фізична особа» змінилася з 29.242% до 30.104%. 
Розмір пакета акцій акціонера до зміни 20366773 шт. Розмір пакета акцій 
акціонера після змін 20967476  шт.

Т.в.о.Генерального директора ________ Зуєнко Ольга Володимирiвна
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Шановний акціонере
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОЛЬВІЯ»,
код за ЄДРПОУ 05419376, 

Місцезнаходження: 83003, м.Донецьк,пр-т Ілліча, б.44!
Повідомляємо персонально Вам, що 11 квітня 2014 р. об 10 год .00 хв. 

відбудуться річні загальні збори акціонерів (надалі «збори») за адресою: 
83003, м. Донецьк, пр-т Ілліча, б.44 (офіс). Реєстрація акціонерів з 09.00 
до 09.45 у день та за місцем проведення зборів. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що за-
свідчує особу (надає змогу ідентифікувати акціонера (його представника)-
паспорт, а у разі участі представника акціонера−також документів, що підтвер-
джують повноваження представника на участь у зборах, оформлені відповідно 
до Законодавства України. Акціонери мають можливість ознайомитися з про-
ектами матеріалів та документами, у тому числі проектами рішень зборів, у 
робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 9-00 до 15-00, за адресою місцезнахо-
дження Товариства (кабінет директора). У день проведення зборів можливо 
ознайомитися з необхідними документами у місці проведення зборів. Особа, 
відповідальна за здійснення необхідних заходів щодо скликання зборів та по-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного - директор Анікєєв В.М. Телефон для довідок: (062)2952030. 

Кожен з Вас(акціонерів) має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісно-
го складу кожного з органів, та проекти рішень з цих питань не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства-не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів, 
та також має право внести зміни до порядку денного, у строки передбачені 
законодавством та з дотриманням вимог Статуту Товариства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах-07 квітня 2014року (станом на 24 годину).

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

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

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

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

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-

ства, затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу Това-
риства за 2013р.

8. Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської 
звітності) Товариства за 2013р.

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

10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/
них між головою та членами наглядової ради та Товариством.

11. Визначення кількісного складу наглядової ради.
12. Обрання членів наглядової ради.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/чле-

ном наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом наглядо-
вої ради з боку Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень директора (від-
кликання). Припинення дії контракту, укладеному між директором та Това-
риством.

15. Обрання директора Товариства.
16. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором, у 

тому числі встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання контракту з директором з боку Товариства.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора (відкли-
кання). Припинення дії договору укладеному між ним та Товариством.

18. Обрання Ревізора Товариства.
19. Затвердження умов договору, що укладатимуться з Ревізором, вста-

новлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договору з ревізором з боку Товариства.

20. Про обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів То-
вариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ, 

ТИС.ГРН.
Найменування показника Звітний 

період,
2013р.

Попередній 
період,
2012р.

 Усього активів 1247,6 1061,9
 Основні засоби 859,8 914,0
 Довгострокові фінансові інвестиції - -
 Запаси 7,1 6,5
 Сумарна дебіторська заборгованість(без урах.
вит.м.п.)

118,2 63,6

 Грошові кошти та їх еквіваленти 62,3 77,8
 Нерозподілений прибуток (збиток) -36,2 -114,1
 Власний капітал 1097,8 1019,9
 Статутний капітал 158,0 158,0
 Довгострокові зобов’язання - -
 Поточні зобов’язання 149,8 42,0
 Чистий прибуток (збиток) 77,9 83,7
 Середньорічна кількість акцій (шт.) 15049 15049
 Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

 Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 7

Основні показники наведено без урахування аудиторської перевірки. 
Можливі коригування статей балансу, що як слідство, може змінити окремі 
наведені показники. 

Наглядова рада ПРАТ «ОЛЬВІЯ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товари-

ство «Морський індустріальний комплекс»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне 

товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32897734
4. Місцезнаходження емітента 99016, м. Севастополь, вул. При-

морська, 2
5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0692-926-521, 0692-

926-522
6. Електронна поштова адреса емітента office.mik@avlita.com
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://www.stockmarket.
gov.ua/

8. Вид особливої інформації відомості про припинення емітента 
шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрут-
ства за рішенням вищого органу емітента або суду

2. Текст повідомлення
28.02.2014 акціонером, що володіє 100 % акцій, з метою оптимізації 

роботи товариства прийняте рішення при припинення Приватного ак-

ціонерного товариства «Морський індустріальний комплекс» шляхом 
його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Мор-
ський індустріальний комплекс», з розміром статутного капіталу – 
37841511,00 грн.

Рішення прийняте 100 % голосів.
Товариству з обмеженою відповідальністю «Морський індустріаль-

ний комплекс» переходять по передавальному акту усе майно, а та-
кож усі права та обов’язки Приватного акціонерного товариства «Мор-
ський індустріальний комплекс».

Обмін акцій на частки у статутному капіталі здійснюється наступ-
ним чином: в строк до 18.03.2014 акціонер отримує письмове 
зобов’язання про обмін акцій АТ «Морський індустріальний комплекс» 
на частки в статутному капіталі правонаступника. Обмін зобов’язань 
здійснюється після проведення установчих зборів Товариства з обме-
женою відповідальністю «Морський індустріальний комплекс». Термін 
такого обміну не обмежується.

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

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

Генеральний директор __________________ Ю.В. Фуртатов

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №45, 6 березня 2014 р. 
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ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГРЕТА»

код ЄДРПУ 00153488
повідомлення про річни чергові загальні збори акціонерів

17 квітня 2014 року о 11 год. 00 хв.за адресою місценаходження то-
вариства : 84205, м.Дружківка Донецькой обл, вул Чайковського -1,ак-
товий зал.( 8 поверх ) відбудуться річни чергови загальні збори акціоне-
рів.

Реєстрація акцірнерів і їх представників буде проводитись 17.04.2014  р. 
з 09-00 годин до 10-45 годин за місцем проведення зборів.

Дата складання переліка акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, визначається станом на 24 годину 11 квітня 2014 року.

Порядок денний :
1. Обрання лічильної комісії. Обрання голови і секретаря загальних 

зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт і затвердження звіту генерального директора про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік і визначення 
основних напрямків діяльності на 2014 рік.

3. Звіт і затвердження звіту Наглядової ради про діяльність за 2013 
рік.

4. Звіт і затвердження звіту ревізійної комісії про результати фінансово-
господарської діяльності за 2013 рік.

5. Затвердження підсумків фінансового 2013 року, річного бухгалтер-
ського балансу та фінансового звіту Товариства за 2013 рік.

6. Розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2013 
рік.

7. Визначення та затвердження додаткових угод до договорів з члена-
ми та головою Наглядової ради і обрання особи, яка уповноважується на 
підписання додаткових угод.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчиняться товариством згідно статуту в період з 17 апреля 
2014 р. по 17 апреля 2015 р. включно/ з зазначенням характеру правочи-
нів та їх граничної сукупної вартості/ та надання повноважень на підписан-
ня значних правочинів.

9. « Затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, 
поруки ,та договорів про внесення змін до цих договорів, укладених 
ПАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСКОМБАНК» в 2013 році та по 17 квітня 
2014  р.»

Внести свої пропозиції по порядку денному зборів (не пізніше 20 днів 
до їх скликання) можна за адресою: 84205, Україна, Донецька область, 
вул. Чайковського,1; приймальна кімната, 5 поверх, тел. 5-40-10. 

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що 
посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та дові-
реність, оформлену згідно з чинним законодавством. 

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних збо-
рів у приміщенні приймальній кімнати за адресою: м. Дружківка , вул. Чай-
ковського,1, кабінет № 512 у робочі дні та робочий час. Відповідальною 
особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами 
є Приходько Ю.Н..

З питань порядку денного та організаційних питань проведення За-
гальних Зборів звертатись до юрисконсульту Лемеховії Т.І. за тел. 5-40-10 
або за адресою: 84205, Україна, Донецька область, вул. Чайковського,1; 
приймальна кімната, 5 поверх, тел. 5-40- 

Основні показники 
фінансово - господарської діяльності ОАО «ГРЕТА»/ в тис.грн/: 

Найменування показника період
2013 рік 2012 рік

Усього активів 284998 263172
Основні засоби 149584 124545
Довгострокові фінансові інвестиції 3492 3620
Запаси 41452 39435
Сумарна дебіторська заборгованість 65654 64218
Грошові кошти та їх еквіваленти 1323 2823
Нерозподільний прибуток 139932 124539
Власний капітал 146429 140912
Статутний капітал 5198 5198
Довгострокові зобов’язання 104559 63105
Поточні зобов’язання 34010 59155 
Чистий прибуток 5517 22356
Середньорічна кількість акцій/шт./ 519767808 519767808
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду/ шт./

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду/ осіб/

557 571

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

Генеральний директор ПАО «ГРЕТА»  В.З.Аннєнков

Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УФІюК» 
(надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 32492063, місцезнаходження: 

01103, м. Київ, Залізничне Шосе, буд. 47)
повідомляє, що «12» квітня 2014 року відбудуться річні загальні збори 

акціонерів Товариства (надалі – Збори) за адресою: 01103, м. Київ, За-
лізничне Шосе, буд. 47 (в кабінеті Голови Правління) 

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

Право на участь у Зборах мають акціонери, внесені до переліку акціо-
нерів, складеного на «08» квітня 2014 року за станом на 24-00 годину.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

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

совно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора стосов-

но фінансової звітності Товариства за 2013 рік. 
7. Затвердження річного звіту за 2013 рік. 
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 

2013 рік.
9. Відкликання та дострокове припинення повноважень Голови та чле-

нів Наглядової ради Товариства. 
10. Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства. Об-

рання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів з Головою та 
членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважу-
ється Товариством на підписання таких договорів. 

11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вар-
тість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової 
звітності за 2013 рік. 

12. Про затвердження результатів укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій.

13. Про затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
14. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 

його у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)*

Найменування показника період
звітний 
2013 рік

попередній 
2012 рік

Усього активів 1 240 415,8 1 446 429,1
Основні засоби (залишкова вартість) - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,1 0,1
Сумарна дебіторська заборгованість 1 238 807,4 1 446 428,2
Грошові кошти та їх еквіваленти (в національ-
ній валюті)

8,1 0,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 39 119,5 39 371,4
Власний капітал 39 744,5 39 996,4
Статутний капітал 500,0 500,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1 090 871,3 1 406 432,7
Чистий прибуток (збиток) (251,9) 4 127,5
Середньорічна кількість акцій, шт. 500 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 2 1

*Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані 
Зборами при розгляді питань порядку денного Зборів з урахуванням ауди-
торського висновку Товариства.

До дати проведення Зборів, акціонери Товариства можуть ознайоми-
тись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Зборів у робочий час в робочі дні за адресою: 01103, м. Київ, За-
лізничне Шосе, буд. 47 (в кабінеті Голови Правління). Матеріали надають-
ся акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту про-
тягом 5 робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту. 
В день проведення Зборів матеріали надаються учаснику Зборів для 
ознайомлення в місці проведення Зборів без попереднього письмового 
запиту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення з доку-
ментами – Голова Правління С.С. Сіренко.

Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та доручен-
ня на право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодавством. 

Довідки за тел.: (044) 272-11-61 
Голова Наглядової Ради ПрАТ «УФІюК»  В.С. Хохлов 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКцiОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ТОРЕЗЬКА ХАР-
ЧОСМАКОВА ФАБРИКА»

2. Код за ЄДРПОУ 00376165
3. Місцезнаходження 86600, мiсто Торез, провулок Мельнич-

ний, будинок 8
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38 06254 3-23-55 +38 06254 3-23-55

5. Електронна поштова адреса 32torharch52@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.torez_harh_2011.emitents.net.ua

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

ii. Текст повідомлення
03.03.2014 року ПрАТ «ТОРЕЗЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА» отри-

мало Перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення 
про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складений 
Центральним депозитарiєм станом на 12.02.2014 року. Згiдно iнформацiї 
цього перелiку стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i 
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме: пакет власника 
акцiй  – фiзичної особи збiльшився на 123 шт. акцiй, що складає 2,0855% 
голосуючих акцiй Емiтента, та становить 3648 акцiй (61,8515% голосую-
чих акцiй Емiтента).

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 Козаков Олександр Iванович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.03.2014
(дата)

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «НАцІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» (нада-
лі  - Товариство), місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталін-
града, буд. 12-Л, повідомляє про доповнення до порядку денного річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства призначених на 11 квітня 
2014  року о 10 год. 30 хв. за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв 
Сталінграда, буд. 12-Л, кім. 28 (інформація про проведення яких була 
опублікована у газеті «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» № 41 (1794) від 28.02.2014р.) 
наступною інформацією: 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «КУА «НАцІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2013 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 160 969 165 807
Основні засоби 8 10
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська 
заборгованість

14 756 4 061

Грошові кошти та їх еквіваленти 332 2 492
Нерозподілений прибуток 36 397 36 345
Власний капітал 159 414 159 362
Статутний капітал 8 600 8 600
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1 555 6 445
Чистий прибуток (збиток) 52 32 666
Середньорічна кількість акцій (шт.) 17 200 000 17 200 000
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)

14 10

Голова Наглядової Ради ПрАТ «КУА «НАцІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» 
Лиховид О.Е.»

ТЕКСТ ІНФОРМАцІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ СВІСС КЛАСІК 

ЛАЙФ»
Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія Свісс Класік 
Лайф» (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 01021, 
Україна, місто Київ, провулок Івана Мар’яненка, 9, повідомляє про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – За-
гальні збори).

Загальні збори будуть проведені 10 квітня 2014 року о 10:00 
годині за адресою: 01021, Україна, місто Київ, провулок Івана 
Мар’яненка, будинок 9, кімната 3.

Порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії, голови та секретаря 

загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 

директора Товариства за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновку Ревізора То-

вариства по річних звітах та балансу Товариства за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у За-

гальних зборах здійснюватиметься 10 квітня 2014 року з 10:00 до 
10:50 згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, складеним в порядку передбаченому чинним законо-
давством України про депозитарну систему станом на 24 годину за 
три робочих дні до дати проведення Загальних зборів (04 квітня 
2014  року). Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у За-
гальних зборах: 01021, Україна, місто Київ, провулок Івана Мар’яненка, 
будинок 9, кімната 3.

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

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних збо-
рів, в робочий час в робочі дні за адресою: 01021, Україна, місто Київ, 
пров. Івана Мар’яненка, будинок 9, кімната 3. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – Самко Наталія Геннадіївна. Для ознайомлення з документами 
необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників ак-
ціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представ-
ника.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

за 2013 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів  21 571 21 374
Основні засоби  1 724 1 804
Довгострокові фінансові інвестиції  2 973 3 375
Запаси 50 64
Сумарна дебіторська заборгованість  390 773
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 938 15 348
Нерозподілений прибуток 5 858 5 756
Власний капітал 18 205 18 069
Статутний капітал 12 000 12 000
Довгострокові зобов'язання 2 990 2 984
Поточні зобов'язання 376 321
Чистий прибуток (збиток) 96 686
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 8

Телефон для довідок: (044) 280 21 35
Наглядова Рада
АТ «СК Свісс Класік Лайф»
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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 «ЗАПО-
РІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» 

2. Код за ЄДРПОУ 
05808563
3. Місцезнаходження 
69002 м. Запоріжжя Червоногвардійська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс 
061-213-86-24 061-213-86-22

5. Електронна поштова адреса 
gob@oaozaz.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.avtozaz.com/files/document/source/96/%D0%9E%D1%81%D0%BE

%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1
%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

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

ii. Текст повідомлення 

Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

№ 
з/п Дата зміни 

Дата повідомлення 
емітента особою, що 

здійснює облік 
права власності на 
акції в депозитарній 

системі або 
акціонером

Повне найменування 
юридичної особи - власника 
пакета акцій або зазначення 

- «фізична особа» 

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб 
- резидентів або ідентифікаційний 
код з торговельного, судового або 

банківського реєстру країни, де 
офіційно зареєстрований іноземний 
суб'єкт господарської діяльності - 

для юридичних осіб - нерезидентів 

Розмір частки 
акціонера до 

зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 28.02.2014 03.03.2014 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА 
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

03121566 81,6449 81,6449

Зміст інформації:
ПАТ «АвтоЗАЗ» (надалі – Товариство) повідомляє, згідно переліку акціонерів Товариства станом на 28.02.2014 року, отриманого Товариством 
03.03.2014 року від особи, яка здійснює облік права власності на акції Товариства у депозитарній системі України, а саме – ПАТ «Національний 
депозитарій України»: Пакет власника акцій Товариства – акціонера Публічного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація» (код за 
ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: вул. Червоноармійська, буд. 15/2, м. Київ, 01004) збільшився на 10 штук простих іменних акцій. Розмір частки 
акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація» до зміни становив 81,6449 %, після зміни пакету акцій - становить 81,6449%. Акціонер володів 
31270249 штуками простих іменних акцій ПАТ «АвтоЗАЗ», з урахуванням розміру збільшення пакет акцій акціонера становить 31270259 акцій.

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

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

2.

Генеральний директор Шестаков О.О.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 
(дата) 

Повідомлення  
про проведення загальних зборів акціонерів.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИВОРІЗЬКИЙ 

МІСЬКМОЛОКОЗАВОД № 1»
інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів
(місцезнаходження: Україна, 50025, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 9 код 

ЄДРПОУ-00444932, (надалі Товариство), повідомляє про проведення річ-
них Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07 квітня 2014 
року о 10 годині за адресою: Україна, 50025, м. Кривий Ріг,  
вул. Окружна, 9(приміщення актового залу).

1. Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акці-
онерів з 9 години 30 хвилин до 9 години 45 хвилин.

2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 03 квітня 2014 р.

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

• Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акці-
онерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голо-
вуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів.

• Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 
за 2013 рік та основні напрямки розвитку на 2014 рік.

• Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність То-
вариства за 2013 рік. 

• Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
• Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, зві-

ту Генерального директора, звіту ревізора.
• Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
• Затвердження плану розподілу прибутку (покриття збитків) за  

2013 рік та нормативів розподілу прибутку на 2014 рік.
4. При підготовці до загальних зборів, акціонери товариства мають мож-

ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до  
6 квітня 2014года (включно) з понеділка по четвер, з 08.00 до 17.00 (обідня 
перерва з 12.00 до 13.00 годин) за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., 
М. Кривий Ріг, вул. Окружна, 9 — Приватне акціонерне товариство «Криво-
різький міськмолокозавод № 1». Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення з матеріалами зборів-спеціаліст з корпоративного розвитку 
Федорова І.В. Телефон для довідок: (056) 409-21-69.

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

Найменування показника Період
звітний 
2013р.

попередній 
2012р.

Усього активів 43153 44098
Основні засоби 12611 13358
Довгострокові фінансові інвестиції 46 46
Запаси 12419 9913
Сумарна дебіторська заборгованість 15020 11398
Грошові кошти та їх еквіваленти 3539 8391
Нерозподілений прибуток 615 501
Власний капітал 10826 9710
Статутний капітал 7454 7454
Довгострокові зобов’язання 24700 28379
Поточні зобов’язання 7627 6009
Чистий прибуток (збиток) 1203 3955
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6596360 6596360
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 413 422

Генеральний директор  Горбунов О.О.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИМАГРОХІМ"

місцезнаходження: 95050, м. Сімферополь, вул. Лізи Чайкіної, 1, пові-
домляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся 11 квітня 2014 року по місцезнаходженню Товариства: м. Сімферо-
поль, вул. Лізи Чайкіної, 1, каб, 205. Початок зборів о 16.00 годині. 

Реєстрація учасників зборів 11 квітня 2014 року з 15.20 до 15.50 годи-
ни за місцем проведення зборів. 

Перелік акціонерів, що мають право взяти участь в річних загальних
зборах акціонерів ПрАТ "Кримагрохім", буде складений на 7 квітня 2014
року.

Порядок денний зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку проведен-

ня загальних зборів.
2. Затвердження звіту Директора про результати фінансово-госпо-

дарської діяльності Товариства за 2013 рік. Основні напрямки діяльності
Товариства на 2014 рік.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження звіту та Висновку Ревізора Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження балансу, річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
7. Припинення повноважень Директора Товариства.
8. Обрання Директора Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження контракта з Директором Товариства. Обрання упов-

новаженої особи для підписання контракту.
14. Укладання договору з банком на отримання кредиту.
15. Відчуження майна Товариства.
16. Затвердження значних правочинів.
Реєстрація акціонера (його представника) для участі в зборах здій-

снюється на підставі документів, які ідентифікують його особу, а в разі
участі представника акціонера - також документів,  які підтверджують пов-
новаження представника на участь в зборах.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для ух-
валення рішень з питань порядку денного, до дати проведення зборів по
місцезнаходженню Товариства, кімната №205 з понеділка по п'ятницю з
9-00 до 16-00 годин (перерва з 12-00 до 13-00) , а в день проведення за-
гальних зборів - у місці їх проведення, до закінчення реєстрації акціоне-
рів. 

Особа, відповідальна за ознайомлення з документами - директор Пер-
шина Ю. А. 

Пропозиції  з питань порядку денного зборів і проектам рішень, можна
внести не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів. 

Пропозиції подаються у письмовій формі за адресою Товариства в по-
рядку, встановленому законодавством і Статутом Товариства. Довідки по
телефону: (0652) 22-95-06.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2013 рік (тис.грн.):

Директор ПрАТ "Кримагрохім"  Першина Ю. А.

Наглядова рада   ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ"

місцезнаходження - 98600, АР Крим, м. Ялта,  вул.  Южнобережне шо-
се, 1, повідомляє, що 24 квітня 2014 року о 10.00 годині за адресою:  м.
Ялта,  вул. Южнобережне шосе, 1, актовий зал ПАТ  "ЯЛТИНСЬКИЙ
ХОЛОДОКОМБІНАТ" відбудуться чергові загальні збори акціонерів. 

Реєстрація учасників зборів 24 квітня 2014 року з 09-00 до 09-45. за
адресою м. Ялта, вул. Южнобережне шосе, 1, актовий зал ПАТ "ЯЛ-
ТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних  зборах - 17 квітня 2014 року.

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

вариства. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних
зборів. 

2. Затвердження звіту Директора про результати фінансово-госпо-
дарської діяльності Товариства за 2013 рік, основні напрямки діяльності
Товариства в 2014 році.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 
4. Висновок Ревізійної комісії про річні результати діяльності Товарис-

тва в 2013 році. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013
рік.

5. Звіт головного бухгалтера Товариства про дотримання податкової й
платіжної дисципліни у 2013 році.

6. Затвердження  звіту й балансу Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (погашення збитків) Това-

риства 2013 року. Плановий розподіл прибутку 2014 року. 
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това-

риства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження з ними

умов цивільно-правових договорів, встановлення розміру їх винагороди
та особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Това-
риства.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ "ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" (тис.грн.):

З дати направлення повідомлення про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів Товариство надає інформацію (матеріали) особам,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, для ознайом-
лення за наступною адресою: м. Ялта, вул. Южнобережне шосе, 1, Кабі-
нет Директора ПАТ "ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" з понеділка по
п'ятницю  з 08.00 до 16.00, перерва на обід з 12.00 до 13.00, а в день про-
ведення зборів - у місці їх проведення до початку зборів.  Відповідальна
особа за ознайомлення акціонерів з документами Директор ПАТ "ЯЛ-
ТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" - Кадін Олександр Михайлович.

Для участі в зборах при собі мати документ, що засвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів - доручення, оформлене відповідно до  діючого за-
конодавства України та документ, що засвідчує особу. Акціонери мають
право вносити свої пропозиції щодо порядку денного не пізніше, ніж за 20
днів до дати скликання зборів, а щодо кандидатів до складу органів Това-
риства не пізніше ніж за сім днів до дати скликання зборів. Довідки за тел.
(0654) 37-88-69.

Наглядова рада ПАТ "ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ"

Найменування показника
Період

Звітний
2013 рік

Попередній
2012 рік

Усього активів 1351 1918
Основні засоби 135 148
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 717 794
Сумарна дебіторська заборгованість 486 861
Грошові кошти та їх еквіваленти - 5
Нерозподілений прибуток -141 -275
Власний капітал 819 686
Статутний капітал 669 669
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 532 1232
Чистий прибуток (збиток) 133 -59
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2675192 2675192
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

Найменування показника
Період

звітний
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 3787,7 3790
Основні засоби 3097,4 3237,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 271,5 203,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,1 43,3
Нерозподілений прибуток -801,6 -794,1
Власний капітал 3720,4 3727,9
Статутний капітал 1993 1993
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 67,3 62,1
Чистий прибуток (збиток) -3 -0,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7972188 7972188
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 21 21
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИМАГРОХІМ"

місцезнаходження: 95050, м. Сімферополь, вул. Лізи Чайкіної, 1, пові-
домляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся 11 квітня 2014 року по місцезнаходженню Товариства: м. Сімферо-
поль, вул. Лізи Чайкіної, 1, каб, 205. Початок зборів о 16.00 годині. 

Реєстрація учасників зборів 11 квітня 2014 року з 15.20 до 15.50 годи-
ни за місцем проведення зборів. 

Перелік акціонерів, що мають право взяти участь в річних загальних
зборах акціонерів ПрАТ "Кримагрохім", буде складений на 7 квітня 2014
року.

Порядок денний зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку проведен-

ня загальних зборів.
2. Затвердження звіту Директора про результати фінансово-госпо-

дарської діяльності Товариства за 2013 рік. Основні напрямки діяльності
Товариства на 2014 рік.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження звіту та Висновку Ревізора Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження балансу, річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
7. Припинення повноважень Директора Товариства.
8. Обрання Директора Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження контракта з Директором Товариства. Обрання упов-

новаженої особи для підписання контракту.
14. Укладання договору з банком на отримання кредиту.
15. Відчуження майна Товариства.
16. Затвердження значних правочинів.
Реєстрація акціонера (його представника) для участі в зборах здій-

снюється на підставі документів, які ідентифікують його особу, а в разі
участі представника акціонера - також документів,  які підтверджують пов-
новаження представника на участь в зборах.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для ух-
валення рішень з питань порядку денного, до дати проведення зборів по
місцезнаходженню Товариства, кімната №205 з понеділка по п'ятницю з
9-00 до 16-00 годин (перерва з 12-00 до 13-00) , а в день проведення за-
гальних зборів - у місці їх проведення, до закінчення реєстрації акціоне-
рів. 

Особа, відповідальна за ознайомлення з документами - директор Пер-
шина Ю. А. 

Пропозиції  з питань порядку денного зборів і проектам рішень, можна
внести не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів. 

Пропозиції подаються у письмовій формі за адресою Товариства в по-
рядку, встановленому законодавством і Статутом Товариства. Довідки по
телефону: (0652) 22-95-06.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2013 рік (тис.грн.):

Директор ПрАТ "Кримагрохім"  Першина Ю. А.

Наглядова рада   ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ"

місцезнаходження - 98600, АР Крим, м. Ялта,  вул.  Южнобережне шо-
се, 1, повідомляє, що 24 квітня 2014 року о 10.00 годині за адресою:  м.
Ялта,  вул. Южнобережне шосе, 1, актовий зал ПАТ  "ЯЛТИНСЬКИЙ
ХОЛОДОКОМБІНАТ" відбудуться чергові загальні збори акціонерів. 

Реєстрація учасників зборів 24 квітня 2014 року з 09-00 до 09-45. за
адресою м. Ялта, вул. Южнобережне шосе, 1, актовий зал ПАТ "ЯЛ-
ТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних  зборах - 17 квітня 2014 року.

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

вариства. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних
зборів. 

2. Затвердження звіту Директора про результати фінансово-госпо-
дарської діяльності Товариства за 2013 рік, основні напрямки діяльності
Товариства в 2014 році.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 
4. Висновок Ревізійної комісії про річні результати діяльності Товарис-

тва в 2013 році. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013
рік.

5. Звіт головного бухгалтера Товариства про дотримання податкової й
платіжної дисципліни у 2013 році.

6. Затвердження  звіту й балансу Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (погашення збитків) Това-

риства 2013 року. Плановий розподіл прибутку 2014 року. 
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това-

риства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження з ними

умов цивільно-правових договорів, встановлення розміру їх винагороди
та особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Това-
риства.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ "ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" (тис.грн.):

З дати направлення повідомлення про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів Товариство надає інформацію (матеріали) особам,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, для ознайом-
лення за наступною адресою: м. Ялта, вул. Южнобережне шосе, 1, Кабі-
нет Директора ПАТ "ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" з понеділка по
п'ятницю  з 08.00 до 16.00, перерва на обід з 12.00 до 13.00, а в день про-
ведення зборів - у місці їх проведення до початку зборів.  Відповідальна
особа за ознайомлення акціонерів з документами Директор ПАТ "ЯЛ-
ТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" - Кадін Олександр Михайлович.

Для участі в зборах при собі мати документ, що засвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів - доручення, оформлене відповідно до  діючого за-
конодавства України та документ, що засвідчує особу. Акціонери мають
право вносити свої пропозиції щодо порядку денного не пізніше, ніж за 20
днів до дати скликання зборів, а щодо кандидатів до складу органів Това-
риства не пізніше ніж за сім днів до дати скликання зборів. Довідки за тел.
(0654) 37-88-69.

Наглядова рада ПАТ "ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ"

Найменування показника
Період

Звітний
2013 рік

Попередній
2012 рік

Усього активів 1351 1918
Основні засоби 135 148
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 717 794
Сумарна дебіторська заборгованість 486 861
Грошові кошти та їх еквіваленти - 5
Нерозподілений прибуток -141 -275
Власний капітал 819 686
Статутний капітал 669 669
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 532 1232
Чистий прибуток (збиток) 133 -59
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2675192 2675192
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

Найменування показника
Період

звітний
2013 р.

попередній
2012 р.

Усього активів 3787,7 3790
Основні засоби 3097,4 3237,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 271,5 203,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,1 43,3
Нерозподілений прибуток -801,6 -794,1
Власний капітал 3720,4 3727,9
Статутний капітал 1993 1993
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 67,3 62,1
Чистий прибуток (збиток) -3 -0,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7972188 7972188
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 21 21
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"

(далі по тексту - Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України
"Про акціонерні товариства" повідомляє, що "11" квітня 2014 року о
12:00 год., за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.
30, к. 304, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за
місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах акціонерів Товариства - 07.04.2014 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів

акціонерів Товариства.
2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності на 2014 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.
6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результа-

тами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013
фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013
рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013
рік. 

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товарис-
тва.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що ук-

ладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи,
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми Наглядової ради Товариства.

12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.
13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що ук-

ладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

15 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття
такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості та-
ких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" за 2013 рік (тис. грн.).

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Това-
риства у робочі дні, робочий час (з 09:00 год. до 18:00 год.) за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа То-
вариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Фещенко
Н.А. Директор Товариства - Фещенко Н.А.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ"

(місцезнаходження: 51281, Дніпропетровська обл., Новомосковський
район, с. Знаменівка, вул. Жукова, 1А) цим повідомляє, що 18 квітня
2014 р. о 13 год. 00 хв. за адресою: 51281, Дніпропетровська обл., Но-
вомосковський район, с. Знаменівка, вул. Жукова, 1А, каб. №2 відбу-
дуться чергові загальні збори акціонерів з наступним порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, виз-

начення порядку виступів та голосування.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ра-

ди за 2013 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального

директора за 2013 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на

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

викладення його в новій редакції.
Реєстрація акціонерів проводитиметься в день і за місцем проведен-

ня зборів з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. Для реєстрації учасникам Збо-
рів акціонерів необхідно мати паспорт. Уповноваженим особам акціонерів
- паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіре-
ність на право участі та голосування на зборах акціонерів Товариства. З
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства
у приймальні виконавчого директора в робочі дні з 8:00 год. до 17:00 год.
Відповідальним за порядок ознайомлення з документами є секретар Со-
тула О.А. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 14 квітня 2014 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2013 рік (тис. грн.):

З повагою, Генеральний Директор Р. О. Гарбузов
04.03.2014 р.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 59120 29224
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 14861 1256
Грошові кошти та їх еквіваленти 906 993
Нерозподілений прибуток 2 2
Власний капітал 30004 10003
Статутний капітал 30000 10000
Довгострокові зобов'язання - 17880
Поточні зобов'язання 29116 1341
Чистий прибуток (збиток) 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 1000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 10 10

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 28 690 30 629
Основні засоби 23 770 24 879
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 265 3 866
Сумарна дебіторська заборгованість 923 1 199
Грошові кошти та їх еквіваленти 60 2
Нерозподілений прибуток -9 088 -7 079
Власний капітал 1 067 3 076
Статутний капітал 1 016 1 016
Довгострокові зобов'язання 25 604 23 505
Поточні зобов'язання 2 019 4 083
Чистий прибуток (збиток) -1 968 -2 121
Середньорічна кількість акцій (шт.) 101 576 101 576
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 159 103

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   
(044) 5864394

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР"

(далі по тексту - Товариство), місцезнаходження: 49094, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, у відповідності до ч.
1 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє, що "10"
квітня 2014 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул.
Леніна, буд. 30, кімната 304, відбудуться чергові загальні збори акціоне-
рів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за
місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Да-
та складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових
загальних зборах акціонерів Товариства - 04.04.2014 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно
з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів
акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності на 2014 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.
6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результа-

тами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013
фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013
рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013
рік. 

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товарис-
тва.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що ук-

ладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи,
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми Наглядової ради Товариства.

12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.
13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що ук-

ладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

15 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття
такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості та-
ких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНСТРУКТОРСЬ-

КЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР" за 2014 рік (тис. грн.)

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезна-
ходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: 49094, м.
Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 58-А, блок 1, а в день про-
ведення загальних зборів - також у місці їх проведення, за адресою:
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304. Відповідаль-
на особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами
-  Руденко Т.М.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" АКСІОМА"
(далі по тексту - Банк), код за ЄДРПОУ 33972230, місцезнаходження

49005, м. Дніпропетровськ, вулиця  Сімферопольська, будинок 11, примі-
щення 25, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів.

1. Вид загальних зборів - річні Загальні збори акціонерів.
Дата проведення зборів - 11 квітня 2014 року.
Час початку проведення зборів - 17 годин 00 хвилин.
Місце проведення зборів: Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, вули-

ця Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, зал засідань.
2. Дата реєстрації акціонерів (їх представників) - 11 квітня 2014 року.
Час початку реєстрації - 16 годин 00 хвилин.
Час закінчення реєстрації - 16 годин 50 хвилин.
Місце проведення реєстрації - Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, ву-

лиця Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, зал засідань.
Для участі у Загальних Зборах акціонерам потрібно мати при собі пас-

порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з
вимогами чинного законодавства.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - станом на 24 годину 07.04.2014 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Спостережної Ради про діяльність Банку у 2013 році, прийняття

рішення  за наслідками розгляду звіту Спостережної  Ради.
3. Звіт Правління Банку про результати фінансово-господарської ді-

яльності у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Правління.

4. Звіт Ревізійної комісії про проведену перевірку  фінансово - госпо-
дарської діяльності Банку за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Ревізійної комісії.

5. Затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку за 2013
рік. 

6. Затвердження річного звіту Банку за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку Банку, отриманого у 2013 році. 
8. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Визначення основних напрямів діяльності Банку на 2014 рік.
10. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
11. Обрання членів Ревізійної комісії.
12. Внесення змін до внутрішніх положень Банку.
5. Акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕР-

ЦІЙНИЙ БАНК "АКСІОМА"  можуть ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного річ-
них Загальних зборів, заздалегідь в робочий час в робочі дні або у день
проведення річних Загальних зборів за адресою: 49005, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, зал засідань.
За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКСІОМА"  з матері-
алами річних Загальних зборів призначена відповідальна особа Сорока
О.М. - Перший заступник Голови Правління Банку. Для ознайомлення з
документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а
для представника акціонера - додатково документ, що посвідчує повнова-
ження представника. Телефон для довідок: (056) 713-57-47 ПРАВЛІННЯ
БАНКУ

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

Голова Правління ПАТ  "КБ" АКСІОМА" О.О. Риндін 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 61649 51105
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 2565 -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 30805 16343
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 -
Нерозподілений прибуток 4 3
Власний капітал 50004 50003
Статутний капітал 50000 50000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 11644 1101
Чистий прибуток (збиток) 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50000000 50000000
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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1 034 697 500 926
Основні засоби 1 354 1 134
Довгострокові фінансові інвестиції 6 882 5 875
Запаси 17 31
Сумарна дебіторська заборгованість 176 128
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 547 20 883
Нерозподілений прибуток 1 552 1 825
Власний капітал 326 248 274 962
Статутний капітал 266 000 266 000
Довгострокові зобов’язання 609 714 122 852
Поточні зобов’язання 97 810 94 384
Чистий прибуток (збиток) 1 552 -582
Середньорічна кількість акцій (шт.) 266 000 266 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 169 108
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"

(далі по тексту - Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України
"Про акціонерні товариства" повідомляє, що "11" квітня 2014 року о
12:00 год., за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.
30, к. 304, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за
місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах акціонерів Товариства - 07.04.2014 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів

акціонерів Товариства.
2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності на 2014 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.
6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результа-

тами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013
фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013
рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013
рік. 

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товарис-
тва.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що ук-

ладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи,
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми Наглядової ради Товариства.

12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.
13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що ук-

ладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

15 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття
такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості та-
ких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" за 2013 рік (тис. грн.).

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Това-
риства у робочі дні, робочий час (з 09:00 год. до 18:00 год.) за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа То-
вариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Фещенко
Н.А. Директор Товариства - Фещенко Н.А.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ"

(місцезнаходження: 51281, Дніпропетровська обл., Новомосковський
район, с. Знаменівка, вул. Жукова, 1А) цим повідомляє, що 18 квітня
2014 р. о 13 год. 00 хв. за адресою: 51281, Дніпропетровська обл., Но-
вомосковський район, с. Знаменівка, вул. Жукова, 1А, каб. №2 відбу-
дуться чергові загальні збори акціонерів з наступним порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, виз-

начення порядку виступів та голосування.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ра-

ди за 2013 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального

директора за 2013 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на

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

викладення його в новій редакції.
Реєстрація акціонерів проводитиметься в день і за місцем проведен-

ня зборів з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. Для реєстрації учасникам Збо-
рів акціонерів необхідно мати паспорт. Уповноваженим особам акціонерів
- паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіре-
ність на право участі та голосування на зборах акціонерів Товариства. З
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства
у приймальні виконавчого директора в робочі дні з 8:00 год. до 17:00 год.
Відповідальним за порядок ознайомлення з документами є секретар Со-
тула О.А. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 14 квітня 2014 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2013 рік (тис. грн.):

З повагою, Генеральний Директор Р. О. Гарбузов
04.03.2014 р.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 59120 29224
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 14861 1256
Грошові кошти та їх еквіваленти 906 993
Нерозподілений прибуток 2 2
Власний капітал 30004 10003
Статутний капітал 30000 10000
Довгострокові зобов'язання - 17880
Поточні зобов'язання 29116 1341
Чистий прибуток (збиток) 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 1000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 10 10

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 28 690 30 629
Основні засоби 23 770 24 879
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 265 3 866
Сумарна дебіторська заборгованість 923 1 199
Грошові кошти та їх еквіваленти 60 2
Нерозподілений прибуток -9 088 -7 079
Власний капітал 1 067 3 076
Статутний капітал 1 016 1 016
Довгострокові зобов'язання 25 604 23 505
Поточні зобов'язання 2 019 4 083
Чистий прибуток (збиток) -1 968 -2 121
Середньорічна кількість акцій (шт.) 101 576 101 576
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 159 103

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР"

(далі по тексту - Товариство), місцезнаходження: 49094, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, у відповідності до ч.
1 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє, що "10"
квітня 2014 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул.
Леніна, буд. 30, кімната 304, відбудуться чергові загальні збори акціоне-
рів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за
місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Да-
та складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових
загальних зборах акціонерів Товариства - 04.04.2014 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно
з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів
акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності на 2014 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.
6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результа-

тами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013
фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013
рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013
рік. 

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товарис-
тва.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що ук-

ладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи,
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми Наглядової ради Товариства.

12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.
13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що ук-

ладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

15 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття
такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості та-
ких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНСТРУКТОРСЬ-

КЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР" за 2014 рік (тис. грн.)

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів То-
вариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезна-
ходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: 49094, м.
Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 58-А, блок 1, а в день про-
ведення загальних зборів - також у місці їх проведення, за адресою:
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304. Відповідаль-
на особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами
-  Руденко Т.М.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" АКСІОМА"
(далі по тексту - Банк), код за ЄДРПОУ 33972230, місцезнаходження

49005, м. Дніпропетровськ, вулиця  Сімферопольська, будинок 11, примі-
щення 25, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів.

1. Вид загальних зборів - річні Загальні збори акціонерів.
Дата проведення зборів - 11 квітня 2014 року.
Час початку проведення зборів - 17 годин 00 хвилин.
Місце проведення зборів: Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, вули-

ця Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, зал засідань.
2. Дата реєстрації акціонерів (їх представників) - 11 квітня 2014 року.
Час початку реєстрації - 16 годин 00 хвилин.
Час закінчення реєстрації - 16 годин 50 хвилин.
Місце проведення реєстрації - Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, ву-

лиця Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, зал засідань.
Для участі у Загальних Зборах акціонерам потрібно мати при собі пас-

порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з
вимогами чинного законодавства.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах - станом на 24 годину 07.04.2014 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Спостережної Ради про діяльність Банку у 2013 році, прийняття

рішення  за наслідками розгляду звіту Спостережної  Ради.
3. Звіт Правління Банку про результати фінансово-господарської ді-

яльності у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Правління.

4. Звіт Ревізійної комісії про проведену перевірку  фінансово - госпо-
дарської діяльності Банку за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Ревізійної комісії.

5. Затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку за 2013
рік. 

6. Затвердження річного звіту Банку за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку Банку, отриманого у 2013 році. 
8. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Визначення основних напрямів діяльності Банку на 2014 рік.
10. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
11. Обрання членів Ревізійної комісії.
12. Внесення змін до внутрішніх положень Банку.
5. Акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕР-

ЦІЙНИЙ БАНК "АКСІОМА"  можуть ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного річ-
них Загальних зборів, заздалегідь в робочий час в робочі дні або у день
проведення річних Загальних зборів за адресою: 49005, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, зал засідань.
За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКСІОМА"  з матері-
алами річних Загальних зборів призначена відповідальна особа Сорока
О.М. - Перший заступник Голови Правління Банку. Для ознайомлення з
документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а
для представника акціонера - додатково документ, що посвідчує повнова-
ження представника. Телефон для довідок: (056) 713-57-47 ПРАВЛІННЯ
БАНКУ

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

Голова Правління ПАТ  "КБ" АКСІОМА" О.О. Риндін 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 61649 51105
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 2565 -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 30805 16343
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 -
Нерозподілений прибуток 4 3
Власний капітал 50004 50003
Статутний капітал 50000 50000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 11644 1101
Чистий прибуток (збиток) 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50000000 50000000
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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1 034 697 500 926
Основні засоби 1 354 1 134
Довгострокові фінансові інвестиції 6 882 5 875
Запаси 17 31
Сумарна дебіторська заборгованість 176 128
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 547 20 883
Нерозподілений прибуток 1 552 1 825
Власний капітал 326 248 274 962
Статутний капітал 266 000 266 000
Довгострокові зобов’язання 609 714 122 852
Поточні зобов’язання 97 810 94 384
Чистий прибуток (збиток) 1 552 -582
Середньорічна кількість акцій (шт.) 266 000 266 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 169 108



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №45, 6 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС"

ідентифікаційний код 00693109, місцезнаходження (юридична ад-
реса) якого Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. Дос-
лідне, вул. Наукова, буд. 1, далі Товариство, повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня
2014 року о 14-00 год. за адресою: Дніпропетровська обл., Дніп-
ропетровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, буд. 1, кімн. 131.

Реєстрація учасників загальних зборів буде здійснюватись з 13-00
години до 13-45, в день та за місцем проведення зборів. Для реєс-
трації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - належним чи-
ном оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (пас-
порт).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних
зборах буде складено станом на 24 годину 11 квітня 2014 року. 

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адре-
сою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. Дослідне,
вул. Наукова, буд. 1, кімн. 131, після надання письмового запиту до
Виконавчого органу Товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного - директор Товариства Авраменко О.М.

Довідки за телефоном: (056) 765-01-26.       
Перелік питань, що виносяться на голосування 

(порядок  денний):
1. Затвердження порядку голосування та регламенту роботи за-

гальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії. 
3. Обрання секретаря загальних зборів.
4. Звіт наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслід-

ками його розгляду.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарсь-

кої діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

6. Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товарис-
тва за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків
ревізора. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-

вариства за підсумками роботи у 2013 році.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Обрання ревізора Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами

наглядової ради та ревізором Товариства. Обрання уповноваженої
особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових дого-
ворів з членами наглядової ради та ревізором.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ "Бджолоагросервіс" (тис.грн.)

Виконавчий орган ПрАТ "Бджолоагросервіс" 

Інформація щодо ліквідації
ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙ-

ОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КАВЕС ЗБА-
ЛАНСОВАНИЙ" Товариства з обмеженою відповідальністю

"Компанія з управління активами "КАВЕС"
(код ЄДРІСІ 2211316) (надалі - "Фонд")

Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що "28" лютого 2014 року за-
гальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
"Компанія з управління активами "КАВЕС" (Код за ЄДРПОУ - 34740578)
(надалі - "КУА") було прийнято рішення про ліквідацію Інтервального ди-
версифікованого пайового інвестиційного фонду "КАВЕС збалансований"
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління акти-
вами "КАВЕС" згідно до пункту 1 частини другої статті 46 Закону України
"Про інститути спільного інвестування" - в зв'язку з тим, що вартість акти-
вів пайового фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів пайово-
го фонду, та протягом шести місяців не збільшилася до мінімального об-
сягу активів. (Протокол №14 від "28" лютого 2014 р.).

Порядок та строк пред'явлення кредиторами вимог до Фонду:
1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починаєть-

ся з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкова-
ному органі цієї Інформації та триває один місяць.

2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквіда-
ційної комісії за місцезнаходженням КУА із додаванням документів, які
підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених
відповідно до чинного законодавства.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвер-
дженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з офор-
мленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її отриман-
ня.

4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рі-
шення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, ліквідаційна
комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій
формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони КУА: 95034, АРК, м. Сімфе-
рополь, вул. Куйбишева/Київська, 2/79, оф. 903, тел. (0652) 248-615.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
про емітента

1. Загальні відомості :
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ТЕРА- ІНВЕСТ"
код за ЄДРПОУ 34497058; місцезнаходження 49000, м. Дніпропет-

ровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056)
373-97-93; електронна поштова адреса: tera_invest@academy.in.ua;
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: tera-invest.proemitent.info.; вид
особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:
Публічне акціонерне товариство "Тера-Інвест" (далі - Товариство)

повідомляє, що 03.03.2014 р. від центрального депозитарію ПАТ "На-
ціональний депозитарій України" було отримано перелік акціонерів
Товариства. Пакет власника акцій Товариства "фізичної особи" скла-
дав 25% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених ак-
цій, розмір пакета акцій "фізичної особи" становить 0% голосуючих
акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства "фізичної особи"
складав 69,2857% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням від-
чужених акцій, розмір пакета акцій "фізичної особи" становить 0% го-
лосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Това-
риства з обмеженою відповідальністю "Ріал Істейт Інвестмент"
(49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А,
ЄДРПОУ 33718012) складав 0% голосуючих акцій Товариства. З ура-
хуванням придбаних акцій, пакет ТОВ "Ріал Істейт Інвестмент" скла-
дає 437500 (чотириста тридцять сім тисяч п'ятсот) штук простих
іменних акцій, що становить 100% голосуючих акцій Товариства.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

Директор ПАТ "Тера-Інвест" Чернобровська К.М.
04.03.2014 р.

Найменування показників Період
Звітний Попередній

Усього активів                                               3475,3 1421,5
Основні засоби                                             212,2 552,8
Довгострокові фінансові інвестиції                - -
Запаси, товари                                             413,8 489,1
Сумарна дебіторська заборгованість            2753,3 278,7
Грошові кошти та їх еквіваленти                   73,8 100,9
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 2218 403

Власний капітал                                           2401,5 1226
Статутний капітал                                         183,5 183,5
Довгострокові зобов’язання                          - -
Поточні зобов’язання                                    1073,8 195,5
Чистий прибуток (збиток)                              1175,5 276,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)               734120 734120
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 13 13

Повідомлення про порядок розрахунків з учасниками
ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙ-

ОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 
"КАВЕС ЗБАЛАНСОВАНИЙ"

відповідно до рішення загальних зборів учасників Товариства з обме-
женою відповідальністю "Компанія з управління активами "КАВЕС" від
"28" лютого 2014 року про його ліквідацію відповідно до пункту 1 частини
другої статті 46 Закону України "Про інститути спільного інвестування" -
зменшення вартості активів нижче мінімального обсягу та неспромож-
ність відновлення рівня активів.

1. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп ін-
вестиційних сертифікатів Фонду та отримання розрахунків (надалі - "За-
явок"), форма таких Заявок:

Ліквідаційна комісія Фонду приймає від учасників Фонду Заявки протя-
гом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати опублікування повідомлення
про розрахунки з учасниками Фонду. Форма Заявок встановлена згідно з
Додатком 5 (для фізичних осіб) або Додатком 6 (для юридичних осіб) до
Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інсти-
туту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30
липня 2013 року №1338. Заявки від учасників приймаються за місцезна-
ходженням Ліквідаційної комісії Фонду. У разі якщо до закінчення строку
прийому Заявок усі учасники Фонду подали Заявки, строк прийому Заявок
може бути скорочено за рішенням ліквідаційної комісії.

2. Порядок умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду:
Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються коштами, або іншими,

ніж кошти, активами Фонду починаючи з "05" травня 2014 року та закінчу-
ючи 31 травня 2014 року. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються
за розрахунковою вартістю одного інвестиційного сертифіката Фонду.
Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката Фонду визначається як
загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість ін-
вестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу. Кошти, отрима-
ні від реалізації активів фонду, розподіляються у черговості, установленій
частиною першою та другою статті 47 Закону України "Про інститути
спільного інвестування". 

3. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до
виплати учасникам Фонду, але не були останніми отримані. У разі якщо
після закінчення строку здійснення розрахунків з учасниками Фонду не всі
учасники Фонду подали Заявки, а також не всі учасники Фонду, які пода-
ли Заявки у строки, зазначені у Повідомленні, звернулися для отримання
розрахунку, Ліквідаційна комісія протягом тижня з дати закінчення строку
розрахунків з учасниками забезпечує депонування грошових коштів шля-
хом: укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фі-
зичної особи - власника інвестиційних сертифікатів Фонду з відповідним
банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми
грошових коштів; перерахування суми грошових коштів на рахунок юри-
дичної особи власника інвестиційних сертифікатів Фонду. Сума грошових
коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів, повинна до-
рівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифіка-
тів з метою розрахунків з учасниками, які пред'явили до викупу належні їм
на праві власності інвестиційні сертифікати Фонду в установлений строк. 

4. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: 95034,
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева/Київська, 2/79, офіс 903 тел.
(0652) 248-615.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості :

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"

код за ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056)
373-97-93; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua, адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: bgp.proemitent.info; вид особливої інформації: відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
Відповідно до протоколу чергових загальних зборів акціонерів Публіч-

ного акціонерного товариства "Біржова Група Перспектива" (далі - Това-
риство)  від 03.03.2014 р. прийнято  наступні рішення: 1. У зв'язку з подан-
ням заяви членом Наглядової ради Товариства Ганжи В.А. про припинен-
ня його повноважень припинити з 03.03.2014 р. повноваження членів Наг-
лядової Ради у наступному складі: Члена Наглядової Ради Сироти Тетя-
ни Миколаївни (АК №388659, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України
в Дніпропетровській області 20.11.1998 р.), перебувала на посаді з
11.04.2011 р. (2 роки 11 місяців), Члена Наглядової ради Лобової Оксани
Петрівни (АМ914634, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС
України в Дніпропетровській області 19.10.2001 р.), перебувала на посаді
з  11.04.2011 р. (2 роки 11 місяців), Члена Наглядової ради Ганжи Віталія
Анатолійовича (АЕ №334923, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 14.06.1996 р.), перебував
на посаді з 11.04.2011 р. (2 роки 11 місяців). 2. Обрати строком на три ро-
ки Наглядову Раду Товариства в новому складі у кількості 3 осіб Член
Наглядової Ради Сирота Тетяна Миколаївна (АК №388659, виданий Кі-
ровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 20.11.1998
р.), протягом останніх 5 років обіймала посади начальника відділу торгів-
лі цінними паперами ЗАТ "Менеджмент Технолоджіз", головного фахівця
відділу забезпечення клірингу та розрахунків ПАТ "ФБ "Перспектива", Си-
рота Т.М. відповідно Протоколу засідання Наглядової Ради від 04.03.2014
р. обрано Головою Наглядової Ради, Член Наглядової Ради Лобова Окса-
на Петрівна (АМ914634, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській області 19.10.2001 р.), протягом остан-
ніх 5 років обіймала посади юристконсульта ТОВ "ЮК "Позитив", юрист
ЗАТ "ЮК "Лігал Інвестментс", юрист ПрАТ "ЮК" Правозахист Інвест", про-
відний фахівець відділу торгівлі цінними паперами ПрАТ "МТ", Член Наг-
лядової Ради Літвінова Юлія Леонідівна (АК №575222, виданий Красног-
вардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 01.10.1999 р),
протягом останніх 5 років обіймала посади начальника відділу депозитар-
ної діяльності ЗАТ "ЮС", начальника відділу обслуговування інвестицій-
них фондів ПрАТ КУА "Академія Інвестментс". Всі зазначені вище особи
акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не мають.

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

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

Директор ПАТ "БГП" Глазунова О.Є. 04.03.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
цінних паперів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ"

ЄДРПОУ -  01560244, Місцезнаходження  - 98600, АР Крим,  м. Ялта,
вул. Южнобережне шосе, буд. 1, тел. (06564) 23-29-98. E-mail: holod_yal-
ta@gala.net. Адреса сторінки в мережі Інтернет - paoyaltaholod.at.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  
Дата вчинення дії: 28.02.2014 р. Текст Повідомлення: Посадова особа

Директор Кадін Олександр Михайлович (не надано згоди фізичної особи
про розкриття паспортних даних) - припинено повноваження 28.02.2014
р. у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень рішенням Наглядової
ради Товариства (протокол № 5 від 28.02.2014 р.). Володіє часткою в ста-
тутному фонді емітента 0,00001%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Займав посаду Директора 26 років; 

Посадова особа Директор Кадін Олександр Михайлович (не надано
згоди фізичної особи про розкриття паспортних даних) обраний
28.02.2014 р. рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 5 від
28.02.2014 р.). Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,00001%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Призна-
чено строком на 1 рік Протягом останніх п'яти років перебував на посаді
Директора ПАТ "ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ".

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

Директор  Кадін Олександр Михайлович. 28.02.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
1. Загальні відомості:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"

код за ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, 30, міжміський код, телефон та факс емітента:
(056)3739793; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua, адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: bgp.proemitent.info; вид особливої інформації:
відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:
Публічне акціонерне товариство "Біржова група Перспектива" (далі -

Товариство) повідомляє, що 04.03.2014 р. від депозитарію ПАТ "Наці-
ональний депозитарій України" був отриманий перелік акціонерів. Пакет
власника акцій "фізичної особи" становив 43,14% голосуючих акцій Това-
риства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій "фізичної
особи" складає 50% голосуючих акцій Товариства, що становить 218750
шт.  

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

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

Директор ПАТ "БГП"Глазунова О.Є. 
04.03.2014 р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС"

ідентифікаційний код 00693109, місцезнаходження (юридична ад-
реса) якого Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. Дос-
лідне, вул. Наукова, буд. 1, далі Товариство, повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня
2014 року о 14-00 год. за адресою: Дніпропетровська обл., Дніп-
ропетровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, буд. 1, кімн. 131.

Реєстрація учасників загальних зборів буде здійснюватись з 13-00
години до 13-45, в день та за місцем проведення зборів. Для реєс-
трації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - належним чи-
ном оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (пас-
порт).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних
зборах буде складено станом на 24 годину 11 квітня 2014 року. 

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адре-
сою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. Дослідне,
вул. Наукова, буд. 1, кімн. 131, після надання письмового запиту до
Виконавчого органу Товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного - директор Товариства Авраменко О.М.

Довідки за телефоном: (056) 765-01-26.       
Перелік питань, що виносяться на голосування 

(порядок  денний):
1. Затвердження порядку голосування та регламенту роботи за-

гальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії. 
3. Обрання секретаря загальних зборів.
4. Звіт наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслід-

ками його розгляду.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарсь-

кої діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

6. Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товарис-
тва за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків
ревізора. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-

вариства за підсумками роботи у 2013 році.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Обрання ревізора Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами

наглядової ради та ревізором Товариства. Обрання уповноваженої
особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових дого-
ворів з членами наглядової ради та ревізором.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ "Бджолоагросервіс" (тис.грн.)

Виконавчий орган ПрАТ "Бджолоагросервіс" 

Інформація щодо ліквідації
ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙ-

ОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КАВЕС ЗБА-
ЛАНСОВАНИЙ" Товариства з обмеженою відповідальністю

"Компанія з управління активами "КАВЕС"
(код ЄДРІСІ 2211316) (надалі - "Фонд")

Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що "28" лютого 2014 року за-
гальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
"Компанія з управління активами "КАВЕС" (Код за ЄДРПОУ - 34740578)
(надалі - "КУА") було прийнято рішення про ліквідацію Інтервального ди-
версифікованого пайового інвестиційного фонду "КАВЕС збалансований"
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління акти-
вами "КАВЕС" згідно до пункту 1 частини другої статті 46 Закону України
"Про інститути спільного інвестування" - в зв'язку з тим, що вартість акти-
вів пайового фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів пайово-
го фонду, та протягом шести місяців не збільшилася до мінімального об-
сягу активів. (Протокол №14 від "28" лютого 2014 р.).

Порядок та строк пред'явлення кредиторами вимог до Фонду:
1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починаєть-

ся з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкова-
ному органі цієї Інформації та триває один місяць.

2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквіда-
ційної комісії за місцезнаходженням КУА із додаванням документів, які
підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених
відповідно до чинного законодавства.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвер-
дженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з офор-
мленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її отриман-
ня.

4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рі-
шення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, ліквідаційна
комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій
формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони КУА: 95034, АРК, м. Сімфе-
рополь, вул. Куйбишева/Київська, 2/79, оф. 903, тел. (0652) 248-615.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
про емітента

1. Загальні відомості :
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ТЕРА- ІНВЕСТ"
код за ЄДРПОУ 34497058; місцезнаходження 49000, м. Дніпропет-

ровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056)
373-97-93; електронна поштова адреса: tera_invest@academy.in.ua;
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: tera-invest.proemitent.info.; вид
особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:
Публічне акціонерне товариство "Тера-Інвест" (далі - Товариство)

повідомляє, що 03.03.2014 р. від центрального депозитарію ПАТ "На-
ціональний депозитарій України" було отримано перелік акціонерів
Товариства. Пакет власника акцій Товариства "фізичної особи" скла-
дав 25% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених ак-
цій, розмір пакета акцій "фізичної особи" становить 0% голосуючих
акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства "фізичної особи"
складав 69,2857% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням від-
чужених акцій, розмір пакета акцій "фізичної особи" становить 0% го-
лосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Това-
риства з обмеженою відповідальністю "Ріал Істейт Інвестмент"
(49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А,
ЄДРПОУ 33718012) складав 0% голосуючих акцій Товариства. З ура-
хуванням придбаних акцій, пакет ТОВ "Ріал Істейт Інвестмент" скла-
дає 437500 (чотириста тридцять сім тисяч п'ятсот) штук простих
іменних акцій, що становить 100% голосуючих акцій Товариства.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

Директор ПАТ "Тера-Інвест" Чернобровська К.М.
04.03.2014 р.

Найменування показників Період
Звітний Попередній

Усього активів                                               3475,3 1421,5
Основні засоби                                             212,2 552,8
Довгострокові фінансові інвестиції                - -
Запаси, товари                                             413,8 489,1
Сумарна дебіторська заборгованість            2753,3 278,7
Грошові кошти та їх еквіваленти                   73,8 100,9
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 2218 403

Власний капітал                                           2401,5 1226
Статутний капітал                                         183,5 183,5
Довгострокові зобов’язання                          - -
Поточні зобов’язання                                    1073,8 195,5
Чистий прибуток (збиток)                              1175,5 276,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)               734120 734120
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 13 13

Повідомлення про порядок розрахунків з учасниками
ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙ-

ОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 
"КАВЕС ЗБАЛАНСОВАНИЙ"

відповідно до рішення загальних зборів учасників Товариства з обме-
женою відповідальністю "Компанія з управління активами "КАВЕС" від
"28" лютого 2014 року про його ліквідацію відповідно до пункту 1 частини
другої статті 46 Закону України "Про інститути спільного інвестування" -
зменшення вартості активів нижче мінімального обсягу та неспромож-
ність відновлення рівня активів.

1. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп ін-
вестиційних сертифікатів Фонду та отримання розрахунків (надалі - "За-
явок"), форма таких Заявок:

Ліквідаційна комісія Фонду приймає від учасників Фонду Заявки протя-
гом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати опублікування повідомлення
про розрахунки з учасниками Фонду. Форма Заявок встановлена згідно з
Додатком 5 (для фізичних осіб) або Додатком 6 (для юридичних осіб) до
Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інсти-
туту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30
липня 2013 року №1338. Заявки від учасників приймаються за місцезна-
ходженням Ліквідаційної комісії Фонду. У разі якщо до закінчення строку
прийому Заявок усі учасники Фонду подали Заявки, строк прийому Заявок
може бути скорочено за рішенням ліквідаційної комісії.

2. Порядок умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду:
Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються коштами, або іншими,

ніж кошти, активами Фонду починаючи з "05" травня 2014 року та закінчу-
ючи 31 травня 2014 року. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються
за розрахунковою вартістю одного інвестиційного сертифіката Фонду.
Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката Фонду визначається як
загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість ін-
вестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу. Кошти, отрима-
ні від реалізації активів фонду, розподіляються у черговості, установленій
частиною першою та другою статті 47 Закону України "Про інститути
спільного інвестування". 

3. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до
виплати учасникам Фонду, але не були останніми отримані. У разі якщо
після закінчення строку здійснення розрахунків з учасниками Фонду не всі
учасники Фонду подали Заявки, а також не всі учасники Фонду, які пода-
ли Заявки у строки, зазначені у Повідомленні, звернулися для отримання
розрахунку, Ліквідаційна комісія протягом тижня з дати закінчення строку
розрахунків з учасниками забезпечує депонування грошових коштів шля-
хом: укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фі-
зичної особи - власника інвестиційних сертифікатів Фонду з відповідним
банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми
грошових коштів; перерахування суми грошових коштів на рахунок юри-
дичної особи власника інвестиційних сертифікатів Фонду. Сума грошових
коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів, повинна до-
рівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифіка-
тів з метою розрахунків з учасниками, які пред'явили до викупу належні їм
на праві власності інвестиційні сертифікати Фонду в установлений строк. 

4. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: 95034,
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева/Київська, 2/79, офіс 903 тел.
(0652) 248-615.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості :

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"

код за ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056)
373-97-93; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua, адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: bgp.proemitent.info; вид особливої інформації: відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
Відповідно до протоколу чергових загальних зборів акціонерів Публіч-

ного акціонерного товариства "Біржова Група Перспектива" (далі - Това-
риство)  від 03.03.2014 р. прийнято  наступні рішення: 1. У зв'язку з подан-
ням заяви членом Наглядової ради Товариства Ганжи В.А. про припинен-
ня його повноважень припинити з 03.03.2014 р. повноваження членів Наг-
лядової Ради у наступному складі: Члена Наглядової Ради Сироти Тетя-
ни Миколаївни (АК №388659, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України
в Дніпропетровській області 20.11.1998 р.), перебувала на посаді з
11.04.2011 р. (2 роки 11 місяців), Члена Наглядової ради Лобової Оксани
Петрівни (АМ914634, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС
України в Дніпропетровській області 19.10.2001 р.), перебувала на посаді
з  11.04.2011 р. (2 роки 11 місяців), Члена Наглядової ради Ганжи Віталія
Анатолійовича (АЕ №334923, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 14.06.1996 р.), перебував
на посаді з 11.04.2011 р. (2 роки 11 місяців). 2. Обрати строком на три ро-
ки Наглядову Раду Товариства в новому складі у кількості 3 осіб Член
Наглядової Ради Сирота Тетяна Миколаївна (АК №388659, виданий Кі-
ровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 20.11.1998
р.), протягом останніх 5 років обіймала посади начальника відділу торгів-
лі цінними паперами ЗАТ "Менеджмент Технолоджіз", головного фахівця
відділу забезпечення клірингу та розрахунків ПАТ "ФБ "Перспектива", Си-
рота Т.М. відповідно Протоколу засідання Наглядової Ради від 04.03.2014
р. обрано Головою Наглядової Ради, Член Наглядової Ради Лобова Окса-
на Петрівна (АМ914634, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській області 19.10.2001 р.), протягом остан-
ніх 5 років обіймала посади юристконсульта ТОВ "ЮК "Позитив", юрист
ЗАТ "ЮК "Лігал Інвестментс", юрист ПрАТ "ЮК" Правозахист Інвест", про-
відний фахівець відділу торгівлі цінними паперами ПрАТ "МТ", Член Наг-
лядової Ради Літвінова Юлія Леонідівна (АК №575222, виданий Красног-
вардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 01.10.1999 р),
протягом останніх 5 років обіймала посади начальника відділу депозитар-
ної діяльності ЗАТ "ЮС", начальника відділу обслуговування інвестицій-
них фондів ПрАТ КУА "Академія Інвестментс". Всі зазначені вище особи
акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не мають.

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

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

Директор ПАТ "БГП" Глазунова О.Є. 04.03.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
цінних паперів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ"

ЄДРПОУ -  01560244, Місцезнаходження  - 98600, АР Крим,  м. Ялта,
вул. Южнобережне шосе, буд. 1, тел. (06564) 23-29-98. E-mail: holod_yal-
ta@gala.net. Адреса сторінки в мережі Інтернет - paoyaltaholod.at.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  
Дата вчинення дії: 28.02.2014 р. Текст Повідомлення: Посадова особа

Директор Кадін Олександр Михайлович (не надано згоди фізичної особи
про розкриття паспортних даних) - припинено повноваження 28.02.2014
р. у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень рішенням Наглядової
ради Товариства (протокол № 5 від 28.02.2014 р.). Володіє часткою в ста-
тутному фонді емітента 0,00001%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Займав посаду Директора 26 років; 

Посадова особа Директор Кадін Олександр Михайлович (не надано
згоди фізичної особи про розкриття паспортних даних) обраний
28.02.2014 р. рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 5 від
28.02.2014 р.). Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,00001%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Призна-
чено строком на 1 рік Протягом останніх п'яти років перебував на посаді
Директора ПАТ "ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ".

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

Директор  Кадін Олександр Михайлович. 28.02.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
1. Загальні відомості:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"

код за ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, 30, міжміський код, телефон та факс емітента:
(056)3739793; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua, адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: bgp.proemitent.info; вид особливої інформації:
відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:
Публічне акціонерне товариство "Біржова група Перспектива" (далі -

Товариство) повідомляє, що 04.03.2014 р. від депозитарію ПАТ "Наці-
ональний депозитарій України" був отриманий перелік акціонерів. Пакет
власника акцій "фізичної особи" становив 43,14% голосуючих акцій Това-
риства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій "фізичної
особи" складає 50% голосуючих акцій Товариства, що становить 218750
шт.  

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

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

Директор ПАТ "БГП"Глазунова О.Є. 
04.03.2014 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВIАС ПЛЮС";

2. Код за ЄДРПОУ: 25010005;
3. Місцезнаходження: 49600, Днiпропетровськ, вул. Миронова, буди-

нок 30, офiс 70;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 35-64-65, (0562) 35-64-64;
5. Електронна поштова адреса: chaban@nafta.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://aviasplus.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
У зв'язку з закiнченням термiну повноважень Дирекцiї ПРИВАТНОГО

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВIАС ПЛЮС" (далi - Товариство), Рi-
шенням засiдання Наглядової ради вiд 04.03.2014 року було припинено
повноваження Генерального директора Товариства - Бiрюкова Петра Ми-
хайловича, який перебував на посадi з 07.02.2011 р. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному ка-
пiталi не володiє. Паспорт серія АЕ 007428, виданий Жовтневим РВ ДМУ
України в Днiпропетровськiй обл.

Також було припинено повноваження Члена дирекцiї Товариства - Гри-
щенко Петра Петровича, який перебував на посадi з 07.02.2011 р. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в
статутному капiталi не володiє. Паспорт серія АК 510038, виданий Крас-
ногвардiйським РВ УМВС у Днiпропетровськiй обл.

Також було припинено повноваження Члена дирекцiї Товариства - Ли-
сенко Яни Iванiвни, яка перебувала на посадi з 07.02.2011 р. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статут-
ному капiталi не володiє. Паспорт серія АМ 590859, виданий  Ленiнським
РВУМВС в Днiпропетровськiй обл.

Згідно протоколу, було обрано Генерального директора Товариства -
Бiрюкова Петра Михайловича, згідно з нормою Статуту Товариства стро-
ком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Паспорт серія АЕ
007428, виданий Жовтневим РВ ДМУ України в Днiпропетровськiй обл.

Згідно протоколу, було обрано Члена дирекцiї Товариства - Грищенко
Петра Петровича, згідно з нормою Статуту Товариства строком на 3 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою
в статутному капiталi не володiє. Паспорт серія АК 510038, виданий Крас-
ногвардiйським РВ УМВС у Днiпропетровськiй обл

Згідно протоколу, було обрано Члена дирекцiї Товариства - Лисенко
Яну Iванiвну, згідно з нормою Статуту Товариства строком на 3 роки. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в
статутному капiталi не володiє. Паспорт серія АМ 590859, виданий  Ле-
нiнським РВУМВС в Днiпропетровськiй обл.

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

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

2. Найменування посади  
Генеральний директор Бiрюков Петро Михайлович 04.03.2014 р.

Наблюдательный совет 
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД
ИМ. С.М.КИРОВА"

местонахождение: 95053, г. Симферополь, ул. Воровского, 24,
объявляет о проведении очередного (годового) общего собрания ак-
ционеров, которое состоится  10   апреля 2014 г.  в 14-00 по адресу:
г. Симферополь, ул. Воровского, 24 ("красный уголок").

ПОВЕСТКА  ДНЯ:   
1. Утверждение председателя, секретаря  и счетной комиссии об-

щего собрания. Утверждение регламента общего собрания.
2. Утверждение отчета  Наблюдательного совета о финансово-хо-

зяйственной деятельности Общества за 2013 г. и основных направ-
лениях деятельности Общества на 2014 г.

3. Утверждение отчета директора о текущей деятельности Об-
щества за 2013 г.

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах про-
верки финансово - хозяйственной деятельности Общества  за  2013 г.

5. Утверждение годового отчета и баланса  Общества за 2013 г. О
распределении прибыли  Общества за 2013 г. Утверждение планово-
го распределения прибыли на 2014 г.

6. Принятие решения о приостановлении полномочий и избрании
членов Наблюдательного совета.

7. Принятие решения о приостановлении полномочий  и избрании
ревизионной комиссии.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества (тыс. грн.):

Дата составления перечня акционеров, имеющих право участво-
вать в проведении общего собрания  - 4 апреля 2014 г. 

Регистрация участников собрания 10 апреля 2014 г. с 12-00 до 13-
50 по адресу его проведения. 

Акционерам иметь документ, удостоверяющий личность, предста-
вителям акционеров - документ, удостоверяющий личность и дове-
ренность на право участия в собрании. 

До дня проведения собрания акционеры могут ознакомиться с ма-
териалами, необходимыми для принятия решений по вопросам по-
вестки дня общего собрания акционеров, с понедельника по пятницу
с 8 до 17, перерыв с 12 до 13 по адресу: г. Симферополь, ул. Воров-
ского, 24 (приемная), а в день проведения собрания - в месте его про-
ведения, до начала собрания. 

Лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с доку-
ментами - член Наблюдательного совета Амелина С.Б. 

Сообщаем, что с результатами собрания (согласно Уставу пункт
15.10) Вы можете ознакомиться на веб-сайте Общества: kіrova.crі-
mea.ua. 

Телефон для справок: (0652) 27-40-54.
Председатель Наблюдательного совета А. П. Якубова

Наименование показателей
Период

2013 2012
Всего активов 4580 4795
Основные  средства 4115 4374
Долгосрочные финансовые инвестиции - -
Запасы 76 71
Суммарная дебиторская  задолженность 59 52
Денежные средства и их эквиваленты 3 3
Нераспределенная прибыль 720 718
Собственный капитал - -
Уставной капитал 3682 3682
Долгосрочные  обязательства 32 -
Текущие  обязательства 146 395
Чистая прибыль (убыток) 2 2
Среднегодовое количество акций (шт.) 14729360 14729360
Количество собственных акций, выкупленных
на протяжении периода (шт.) - -

Общая сумма денег, затраченных на выкуп
собственных акций на протяжении периода - -

Численность работников на конец периода
(лиц) 67 87

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   
(044) 5864394

Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХМАШ"
(місцезнаходження: 49034, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького,

буд. 118, кв. 1) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів.
Збори відбудуться 08 квітня 2014 року о 15 годині 00 хв. за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Маліновського, буд. 94-Б, 2 поверх, кімната
для переговорів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах Товариства: 2 квітня 2014 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства (директора) про фі-

нансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства (ди-
ректора) за 2013 рік.

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності
у 2013 році.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, затвердження
розміру річних дивідендів за 2013 рік.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
7. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.
8. Обрання директора Товариства. Затвердження умов контракту, який

укладатиметься з директором, встановлення розміру винагороди.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства за 2013 рік (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися з
14:00 год. до 14:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та
участі у загальних зборах Товариства при собі необхідно мати: - акціоне-
рам - документ, який посвідчує особу (паспорт); - представникам акціоне-
рів - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах,
оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший
документ, який підтверджує повноваження представника, та документ,
який посвідчує особу (паспорт). З документами з питань порядку денного
акціонери можуть ознайомитись у товаристві за адресою: м. Дніпропет-
ровськ, вул. Маліновського, буд. 94-Б по робочих днях з 9:00 до 16:00 та
до початку загальних зборів у день їх проведення. Відповідальна особа за
ознайомлення з документами зборів - Директор Коломоєць Олександр
Олександрович. Додаткову інформацію можливо отримати за телефона-
ми: (056) 375-77-61.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 41 456 42 665
Основні засоби 7 655 7 937
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 4 814 5 214
Сумарна дебіторська заборгованість 20 630 24 327
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 130 1 520
Нерозподілений прибуток 25 407 24 169
Власний капітал 25 427 24 189
Статутний капітал 2 2
Довгострокові зобов’язання 688 1 588
Поточні зобов’язання 15 431 16 888
Чистий прибуток (збиток) 107 2 538
Середньорічна кількість акцій (шт.) 300 300
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 298 313

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СВIТЛОФОР";

2. Код за ЄДРПОУ: 00656551;
3. Місцезнаходження: 49083, м. Днiпропетровськ, вул. Новомосковс-

ька, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 375-43-60, (056) 375-43-

60;
5. Електронна поштова адреса: svetofor@ucap.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.svitlofor.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітен-

та.
II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради від 03.03.2014 року (Протокол № 24 вiд
03.03.2014 р.):

1. Достроково припинено повноваження Голови Правлiння ПАТ
"СВIТЛОФОР" Коськовецького Вiталiя Володимировича, за згодою сто-
рiн у зв'язку з поданою заявою. На посадi перебував з 23.09.2011р. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних.

2. Обрано на посаду Голови Правлiння ПАТ "СВIТЛОФОР" Гольдiна
Володимира Олексiйовича,  у зв'язку з припиненням повноважень попе-
реднього Голови Правлiння. Акціями емітента не володіє. Iншi посади,
якi обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi - провiдний фа-
хiвець вiддiлу ВЕБ розробок ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс". Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн призначен-
ня посадової особи безстроковий. Товариство не має згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правлiння Гольдiн Володимир Олексiйович

04.03.2014 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВIАС ПЛЮС";

2. Код за ЄДРПОУ: 25010005;
3. Місцезнаходження: 49600, Днiпропетровськ, вул. Миронова, буди-

нок 30, офiс 70;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 35-64-65, (0562) 35-64-64;
5. Електронна поштова адреса: chaban@nafta.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://aviasplus.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
У зв'язку з закiнченням термiну повноважень Дирекцiї ПРИВАТНОГО

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВIАС ПЛЮС" (далi - Товариство), Рi-
шенням засiдання Наглядової ради вiд 04.03.2014 року було припинено
повноваження Генерального директора Товариства - Бiрюкова Петра Ми-
хайловича, який перебував на посадi з 07.02.2011 р. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному ка-
пiталi не володiє. Паспорт серія АЕ 007428, виданий Жовтневим РВ ДМУ
України в Днiпропетровськiй обл.

Також було припинено повноваження Члена дирекцiї Товариства - Гри-
щенко Петра Петровича, який перебував на посадi з 07.02.2011 р. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в
статутному капiталi не володiє. Паспорт серія АК 510038, виданий Крас-
ногвардiйським РВ УМВС у Днiпропетровськiй обл.

Також було припинено повноваження Члена дирекцiї Товариства - Ли-
сенко Яни Iванiвни, яка перебувала на посадi з 07.02.2011 р. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статут-
ному капiталi не володiє. Паспорт серія АМ 590859, виданий  Ленiнським
РВУМВС в Днiпропетровськiй обл.

Згідно протоколу, було обрано Генерального директора Товариства -
Бiрюкова Петра Михайловича, згідно з нормою Статуту Товариства стро-
ком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Паспорт серія АЕ
007428, виданий Жовтневим РВ ДМУ України в Днiпропетровськiй обл.

Згідно протоколу, було обрано Члена дирекцiї Товариства - Грищенко
Петра Петровича, згідно з нормою Статуту Товариства строком на 3 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою
в статутному капiталi не володiє. Паспорт серія АК 510038, виданий Крас-
ногвардiйським РВ УМВС у Днiпропетровськiй обл

Згідно протоколу, було обрано Члена дирекцiї Товариства - Лисенко
Яну Iванiвну, згідно з нормою Статуту Товариства строком на 3 роки. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в
статутному капiталi не володiє. Паспорт серія АМ 590859, виданий  Ле-
нiнським РВУМВС в Днiпропетровськiй обл.

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

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

2. Найменування посади  
Генеральний директор Бiрюков Петро Михайлович 04.03.2014 р.

Наблюдательный совет 
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД
ИМ. С.М.КИРОВА"

местонахождение: 95053, г. Симферополь, ул. Воровского, 24,
объявляет о проведении очередного (годового) общего собрания ак-
ционеров, которое состоится  10   апреля 2014 г.  в 14-00 по адресу:
г. Симферополь, ул. Воровского, 24 ("красный уголок").

ПОВЕСТКА  ДНЯ:   
1. Утверждение председателя, секретаря  и счетной комиссии об-

щего собрания. Утверждение регламента общего собрания.
2. Утверждение отчета  Наблюдательного совета о финансово-хо-

зяйственной деятельности Общества за 2013 г. и основных направ-
лениях деятельности Общества на 2014 г.

3. Утверждение отчета директора о текущей деятельности Об-
щества за 2013 г.

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах про-
верки финансово - хозяйственной деятельности Общества  за  2013 г.

5. Утверждение годового отчета и баланса  Общества за 2013 г. О
распределении прибыли  Общества за 2013 г. Утверждение планово-
го распределения прибыли на 2014 г.

6. Принятие решения о приостановлении полномочий и избрании
членов Наблюдательного совета.

7. Принятие решения о приостановлении полномочий  и избрании
ревизионной комиссии.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества (тыс. грн.):

Дата составления перечня акционеров, имеющих право участво-
вать в проведении общего собрания  - 4 апреля 2014 г. 

Регистрация участников собрания 10 апреля 2014 г. с 12-00 до 13-
50 по адресу его проведения. 

Акционерам иметь документ, удостоверяющий личность, предста-
вителям акционеров - документ, удостоверяющий личность и дове-
ренность на право участия в собрании. 

До дня проведения собрания акционеры могут ознакомиться с ма-
териалами, необходимыми для принятия решений по вопросам по-
вестки дня общего собрания акционеров, с понедельника по пятницу
с 8 до 17, перерыв с 12 до 13 по адресу: г. Симферополь, ул. Воров-
ского, 24 (приемная), а в день проведения собрания - в месте его про-
ведения, до начала собрания. 

Лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с доку-
ментами - член Наблюдательного совета Амелина С.Б. 

Сообщаем, что с результатами собрания (согласно Уставу пункт
15.10) Вы можете ознакомиться на веб-сайте Общества: kіrova.crі-
mea.ua. 

Телефон для справок: (0652) 27-40-54.
Председатель Наблюдательного совета А. П. Якубова

Наименование показателей
Период

2013 2012
Всего активов 4580 4795
Основные  средства 4115 4374
Долгосрочные финансовые инвестиции - -
Запасы 76 71
Суммарная дебиторская  задолженность 59 52
Денежные средства и их эквиваленты 3 3
Нераспределенная прибыль 720 718
Собственный капитал - -
Уставной капитал 3682 3682
Долгосрочные  обязательства 32 -
Текущие  обязательства 146 395
Чистая прибыль (убыток) 2 2
Среднегодовое количество акций (шт.) 14729360 14729360
Количество собственных акций, выкупленных
на протяжении периода (шт.) - -

Общая сумма денег, затраченных на выкуп
собственных акций на протяжении периода - -

Численность работников на конец периода
(лиц) 67 87

Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХМАШ"
(місцезнаходження: 49034, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького,

буд. 118, кв. 1) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів.
Збори відбудуться 08 квітня 2014 року о 15 годині 00 хв. за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Маліновського, буд. 94-Б, 2 поверх, кімната
для переговорів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах Товариства: 2 квітня 2014 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства (директора) про фі-

нансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства (ди-
ректора) за 2013 рік.

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності
у 2013 році.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, затвердження
розміру річних дивідендів за 2013 рік.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
7. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.
8. Обрання директора Товариства. Затвердження умов контракту, який

укладатиметься з директором, встановлення розміру винагороди.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства за 2013 рік (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися з
14:00 год. до 14:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та
участі у загальних зборах Товариства при собі необхідно мати: - акціоне-
рам - документ, який посвідчує особу (паспорт); - представникам акціоне-
рів - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах,
оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший
документ, який підтверджує повноваження представника, та документ,
який посвідчує особу (паспорт). З документами з питань порядку денного
акціонери можуть ознайомитись у товаристві за адресою: м. Дніпропет-
ровськ, вул. Маліновського, буд. 94-Б по робочих днях з 9:00 до 16:00 та
до початку загальних зборів у день їх проведення. Відповідальна особа за
ознайомлення з документами зборів - Директор Коломоєць Олександр
Олександрович. Додаткову інформацію можливо отримати за телефона-
ми: (056) 375-77-61.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 41 456 42 665
Основні засоби 7 655 7 937
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 4 814 5 214
Сумарна дебіторська заборгованість 20 630 24 327
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 130 1 520
Нерозподілений прибуток 25 407 24 169
Власний капітал 25 427 24 189
Статутний капітал 2 2
Довгострокові зобов’язання 688 1 588
Поточні зобов’язання 15 431 16 888
Чистий прибуток (збиток) 107 2 538
Середньорічна кількість акцій (шт.) 300 300
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 298 313

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СВIТЛОФОР";

2. Код за ЄДРПОУ: 00656551;
3. Місцезнаходження: 49083, м. Днiпропетровськ, вул. Новомосковс-

ька, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 375-43-60, (056) 375-43-

60;
5. Електронна поштова адреса: svetofor@ucap.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.svitlofor.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітен-

та.
II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради від 03.03.2014 року (Протокол № 24 вiд
03.03.2014 р.):

1. Достроково припинено повноваження Голови Правлiння ПАТ
"СВIТЛОФОР" Коськовецького Вiталiя Володимировича, за згодою сто-
рiн у зв'язку з поданою заявою. На посадi перебував з 23.09.2011р. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних.

2. Обрано на посаду Голови Правлiння ПАТ "СВIТЛОФОР" Гольдiна
Володимира Олексiйовича,  у зв'язку з припиненням повноважень попе-
реднього Голови Правлiння. Акціями емітента не володіє. Iншi посади,
якi обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi - провiдний фа-
хiвець вiддiлу ВЕБ розробок ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс". Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн призначен-
ня посадової особи безстроковий. Товариство не має згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правлiння Гольдiн Володимир Олексiйович

04.03.2014 р.

ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННю ТА ГАЗИФІКАцІї 

«ШЕПЕТІВКАГАЗ»
повідомляє, що 9 квітня 2014 року о 10.00 годині за адресою: Хмель-

ницька область м. Шепетівка вул. Економічна,29 відбудуться чергові 
Загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться у день прове-
дення зборів з 08.30 до 09.30 (за місцевим часом) за вищезазначеною 
адресою.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та 

прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про обрання голови і 
секретаря загальних зборів акціонерів. Про затвердження порядку (регла-
менту) роботи загальних зборів акціонерів.

2. Звіт правління про результат фінансово-господарської діяльності то-
вариства за 2013 рік та затвердження основних напрямків діяльності това-
риства на 2014 рік.

3. Звіт наглядової ради за 2013 р.
4. Звіт та висновок ревізійної комісії за 2013 р.. 
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013р.. Розпо-

діл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2013 
році. Затвердження рішення про виплату та розміру дивідендів.

6. Про вчинення значних правочинів.
7. Збільшення статутного фонду товариства.
8. Створення дочірнього підприємства, затвердження його статуту та 

виділу майна.
9. Зміни до статуту товариства.
Для реєстрації акціонери повинні мати паспорт, довірені особи — крім 

перелічених вище документів — доручення, оформлені згідно з чинним 
законодавством.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного 
зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 30403, Хмельницька 
область, м.Шепетівка, вул.Економічна, 29, у робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 
9-00 до 17-00 (перерва з 12-00 до 13-00), у день проведення загальних збо-
рів  – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акці-
онерів з документами – юрист Осташевський А. А., телефон (03840) 56115.

Голова правління ПАТ «Шепетівкагаз»  Турінський В.В

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   
(044) 5864394
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):
(044) 5864394
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 ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» 

інформує,
про доповнення до повідомлення про проведення загальних зборів ак-

ціонерів ПрАТ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» ( які відбудуться 25 березня 
2014р.), яке було надруковано у «Відомостях НКЦПФР» , наступними по-
казниками фінансово-господарської діяльності підприємства :

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)

Найменування показника
період

звітній
2013р.

попередній
2012р.

Усього активів 10699,2 10728,9
Основні засоби 800,7 860,2
Довгострокові фінансові інвестиції 8450,5 8450,5
Запаси 0 0,2
Сумарна дебіторська заборгованість 1446,2 1416,1
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -262,8 -144,3
Власний капітал 2042,9 2161,4
Статутний капітал 2160 2160
Довгострокові зобов»язання 22,3 31,2
Поточні зобов»язання 8634 8536,3
Чистий прибуток (збиток) -108,7 -70
Середньорічна кількість акцій (шт..) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт..) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 3

Вся інша інформація, викладена у повідомленні про проведення за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ « МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» залишається без 
змін.

За інформацією звертатися за телефоном : (044) 278-40-00
Директор ________________ Новіков О.В.

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 
акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «АСНОВА ХОЛДИНГ», 

місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 27.
Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 07 квітня 2014 року 

об 11-00 годині за адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27, 
адміністративна будівля (літера Ж,К), 5-й поверх, конференц-зал. 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних 
зборах: з 10-45 до 10-55 за місцем та у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах – 01 квітня 2014 року станом на 24 годину.

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

1. Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів 
акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. 

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 
2013 рік. Затвердження річного звіту.

3. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження звіту і висновків Реві-
зійної комісії та балансу Товариства.

4. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Затвердження звіту.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 

Директора та Ревізійної комісії. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків за 

2012 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження роз-
міру річних дивідендів.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради, визначення кількісного складу Наглядової ради та обрання членів 
Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів з чле-
нами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми Наглядової ради.

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

Показник Період Показник Період
2013р. 2012р. 2013р. 2012р.

Усього активів 799603 739 975 Статутний капітал 12202 12 000
Основні засоби 972 815 Довгострокові зобов’язання -
Довгострокові фінансові інвестиції 568398 576 067 Поточні зобов’язання 7555 27 061
Запаси 68 52 Чистий прибуток (збиток) 75254 52 736
Сумарна дебіторська заборгованість 78675 10 282 Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 050 12 000
Грошові кошти та їх еквіваленти 197 131 Кількість власних акцій, викуплених  протягом 

періоду (шт.)
- -

Нерозподілений прибуток 616844 479 727 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Власний капітал 792048 709 261 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 50 54

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

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання по-

відомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних 
зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 
15-00 за адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 27, адміністра-
тивна будівля (літера Ж,К), 4-й поверх, юридичний відділ, а в день проведення 
Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товари-
ства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є 
Директор ГулієвУ.Р . Довідки за телефоном:(044)452-9886. Наглядова рада 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКцiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПРОД-
цЕНТР»

2. Код за ЄДРПОУ 01549863
3. Місцезнаходження 10029, м. Житомир, вул. Котовського, 

буд.61 
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

0412 374303, 362230

5. Електронна поштова 
адреса 

prodcentr@emzvit.com.ua

6 Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації 

www.prodcentr.ho.ua 

7. Вид особливої інформації вiдомостi про змiну власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй

2. Текст повідомлення
Згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв iменних цiнних 

паперiв ПАТ «Продцентр», складеного станом на 27 лютого 2014 року, 
одержаного Емiтентом вiд депозитарiю Публiчного акцiонерного това-
риства «Нацiональний Депозитарiй України» 04 березня 2014 року, 
вiдбулося внесення змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, 
у зв'язку з чим у власника акцiй - фiзичної особи, яка ранiше володiла 
1221531 шт. голосуючих акцiй Емiтента, що складало 32,6832% голо-
суючих акцiй Емiтента, вiдбулося збiльшення кiлькостi голосуючих 
акцiй на 37375 штуки простих iменних акцiй або 1,0000 % вiд голосую-
чих акцiй, та складає 1258906 штук простих iменних акцiй, або 
33,6832  % вiд голосуючих акцiй.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. Директор Толоконнікова Ганна Костянти-
нівна
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До уваги акціонерів!
ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ТУТ-

КОВСЬКОГО» (надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ – 01431386, 
місцезнаходження: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170) по-
відомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «25» квітня 2014 року 
о 12.00 годині за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтав-
ська, 170, актовий зал № 1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: 25.04.2014 року з 11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: «21» квітня 2014 року станом на 24 годину
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, об-
раних на загальних зборах 24.04.2013 року. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту прове-
дення зборів.

3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2013 році.

4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2013 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядо-

вої ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2014  рік.
9. Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті 

господарської діяльності Товариства в 2013 році.
10. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів нагля-

дової ради Товариства.
11. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових та трудових), які 

укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов 
оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з ними.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний 2013 р. попередній 2012 р.
Усього активів 6604 6547

Основні засоби 5234 5042
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1051 1250
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

141 83

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 7
Нерозподілений прибуток -1065 -578
Власний капітал 56 2478
Статутний капітал 3000 3000
Довгострокові зобов’язання 620 620
Поточні зобов’язання 3993 3449
Чистий прибуток (збиток) - 487 - 875
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 000 000 12 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

37 50

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З матеріалами та про-
ектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів в місці їх 
проведення, а також у робочі дні з 10-00 по 14-00 за адресою: 42004, Сум-
ська  обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170, приймальня № 1 звернувшись із 
заявою, складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення 
акціонерів з матеріалами – Голова правління Рибак Володимир Іванович.

Для участі у загальних зборах акціонерів акціонерам при собі мати до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах (посвідчена реє-
стратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законо-
давством порядку) та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність 
таких документів є підставою для відмови акціонеру (його представнику) в 
реєстрації.

Для уникнення непорозумінь під час реєстрації (ідентифікації особи ак-
ціонера), у разі невідповідності даних документа, що ідентифікує особу 
акціонера, даним зведеного облікового реєстру власників цінних паперів 
(переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), акціо-
неру необхідно завчасно звернутися до зберігача, у якого на його ім’я від-
крито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до облікового реєстру.

Зберігач: ПАТ «Український професійний банк», м. Київ, вул. М. Раско-
вої, 15. Тел. 0 (44) 568 -52 -36.

Довідки за телефоном: 0 (5448) 7 85 99.

Шановний акціонере!
ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВ-

СЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН «СТОЛИЧНИЙ» 
(далі – Товариство), що знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, вул. Си-
рецька, 27, повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства 
відбудуться «10» квітня 2014 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, 
вул. Сирецька, 27 у приміщенні залу засідань.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься з 9-00 до 
9-45 за місцем проведення Загальних зборів в день проведення зборів.

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: для 
акціонерів-фізичних осіб – паспорт; • для представників фізичних або юри-
дичних осіб – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законо-
давством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 6 квітня 2014 року.

Порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Директора за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-

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

розгляду звіту.
4. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
З матеріалами, пов’язаними з питаннями порядку денного Загальних 

зборів, акціонери, можуть ознайомитись в робочі дні за місцезнаходжен-

ням Товариства в кабінеті 210 з 10-00 до 13-00 та в день проведення За-
гальних зборів у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – юрисконсульт управління правового забезпечення Сич Є.О.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного Загальних зборів вносять-
ся не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів за адре-
сою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 27, каб. 210.

Довідкову інформацію можна отримати за телефоном: 277-25-07.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 237 348 208 889
Основні засоби 32 979 29 932
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 52 213 42 116
Сумарна дебіторська заборгованість 140 858 128 176
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 989 4 653
Нерозподілений прибуток 104 501 87 763
Власний капітал 13 676 13 676
Статутний капітал 148,5 148, 5
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 110 635 99 390
Чистий прибуток (збиток) 16 738 18 342
Середньорічна кількість акцій 59 400 59 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 326 338

Директор ПАТ «КЗШВ «Столичний»  В.О. Романський

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

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

СТВО «АБС-УКР»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне това-

риство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24720911

1.4. Місцезнаходження емітента: 04050, м. Київ, вул. М.Пимоненка, 
буд.19-21

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 486-54-90
1.6. Електронна поштова адреса емітента: abs-ukr@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.absu.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АБС-УКР»
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До уваги акціонерів!
ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНІВ-

СЬКИЙ СПЕцІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР» (надалі також – Това-
риство, код за ЄДРПОУ – 05471750, місцезнаходження: Вінницька обл., 
Калинівський р-н, с. Іванів, вул. Заводська, 1) повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «29» квітня 2014 року 
о 12.00 годині за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Іванів, 
вул. Заводська, 1, перший поверх, актовий зал № 1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: 29.04.2014 року з 11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: «23» квітня 2014 року станом на 24 годину.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, об-
раних на загальних зборах 18.04.2013 року. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту прове-
дення зборів.

3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2013 році.

4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2013 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядо-

вої ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи 

Товариства в 2013 році.
10. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів нагля-

дової ради Товариства.
11. Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових та трудових), які 

укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов 
оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з ними.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний 
2013 р.

попередній 
2012 р.

Усього активів 24321 24812

Основні засоби 14877 14966
Довгострокові фінансові інвестиції 2170 2170
Запаси 5297 5147
Сумарна дебіторська заборгованість 1604 1929
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 151
Нерозподілений прибуток 2408 2450
Власний капітал 15417 15456
Статутний капітал 2999 2999
Довгострокові зобов’язання 398 461
Поточні зобов’язання 8358 8895
Чистий прибуток (збиток) 123 512
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11998000 11998000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

250 248

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З матеріалами та 
проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів в 
місці їх проведення, а також у робочі дні з 10-00 до 14-00 за адресою: 
04123, Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Іванів, вул. Заводська,1, прий-
мальня № 1 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова прав-
ління Дурицький Олег Володимирович.

Для участі у загальних зборах акціонерів акціонерам при собі мати до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах (посвідчена реє-
стратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законо-
давством порядку) та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність 
таких документів є підставою для відмови акціонеру (його представнику) в 
реєстрації.

Для уникнення непорозумінь під час реєстрації (ідентифікації особи ак-
ціонера), у разі невідповідності даних документа, що ідентифікує особу 
акціонера, даним зведеного облікового реєстру власників цінних паперів 
(переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), акціо-
неру необхідно завчасно звернутися до зберігача, у якого на його ім’я від-
крито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до облікового реєстру.

Зберігач: ПАТ «Український професійний банк», м. Київ, вул. М. Раско-
вої, 15. Тел. 0 (44) 568-52-36.

Довідки за телефоном: 0 (4333) 21754.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАХМУТ-
СКИЙ АГРАРНЫЙ СОюЗ» (код 25099117), місцезнаходження: 
84573, Донецька область, Артемівський район, с. Новолуганське, повідом-
ляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
«09» квітня 2014 р. об 11.00 год. за адресою: 84573, Донецька область, 
Артемівський район, с. Новолуганське, вул. Побєди, 27, конференц-
зал адміністративної будівлі.

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься 
«09»  квітня 2014 року з 9.30 до 10.45 за зазначеною адресою. Дата скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
03.04.2014 р.

Порядок денний:
1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загаль-

них зборів акціонерів ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ».
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013 рік і затвердження основних напрямків ді-
яльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Генерального директора.

3. Звіт і висновок Ревізора з результатів перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізора.

4. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку і збитків за 2013 рік.
6. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку в 2014 році.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися 

Товариством.
Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами 

при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства в 
конференц-залі адміністративної будівлі у робочі дні, починаючи з 
09.03.2014 р. по 09.04.2014 р. в робочий час з 09-00 по 16-00 год. Відпові-
дальна особа Колесниченко О.Ю. Телефон для довідок: (062) 332 72 41.

Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представни-
кам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства.

Генеральний директор ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОюЗ»
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ 

«БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОюЗ» (тис. грн.)
Найменування показника Період

2013 р. 2012 р.
Усього активів 427259 414527
Основні засоби 143261 152150
Довгострокові фінансові інвестиції 127136 89088
Запаси 115956 107717
Сумарна дебіторська заборгованість 35419 56673
Грошові кошти та їх еквіваленти 3139 2221
Нерозподілений прибуток 327426 306522
Власний капітал 400716 379849
Статутний капітал 20 20
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 26543 34678
Чистий прибуток (збиток) 37073 43748
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 741 778

2. Текст повідомлення
03.03.2014р. емітент, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АБС-

УКР», отримав від депозитарної установи зведений обліковий реєстр влас-
ників іменних цінних паперів станом на 28.02.2014р., в результаті чого емі-
тенту стало відомо, що відбулася зміна власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій емітента.

Розмір пакету акцій Товариства з обмеженою відповідальністю «АТИР» 
(код за ЄДРПОУ 32050120, місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Довженка, 
14/1) становив 49000 голосуючих акцій (49% статутного капіталу Емітента) 
зменшився та становить 0 (нуль) голосуючих акцій (0 % статутного капіталу).

Розмір пакету акцій Публічне акціонерне товариство «Закритий недивер-
сифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЛІНК» (код за 
ЄДРПОУ 37500052, місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного опол-
чення, буд.1) становив 0 голосуючих акцій (% статутного капіталу) збільшився 
та становить 99000 голосуючих акцій (99 % статутного капіталу Емітента).

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

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

Керуючий санацією Шнипко М.М., 03.03.2014 р. 
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До уваги акціонерів!
ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУТКОВ-

СЬКИЙ» (надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ – 01431334, міс-
цезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28) повідомляє про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «28» квітня 2014 року 
о 12.00 годині за адресою: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 по-
верх, зал для переговорів № 1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: 28.04.2014 року з 11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: «22» квітня 2014 року станом на 24 годину
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, об-
раних на загальних зборах 20.01.2014 року. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту прове-
дення зборів.

3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2013 році.

4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2013 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядо-

вої ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 

рік.
9. Про визначення поряду покриття збитків, отриманих в результаті гос-

подарської діяльності Товариства в 2013 році.
10. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів нагля-

дової ради Товариства.
11. Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових та трудових), які 

укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов 
оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з ними.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний 2013 р. попередній 2012 р.
Усього активів 43 015 38 574
Основні засоби 21 659 22 045

Довгострокові фінансові інвестиції 819 718
Запаси 12 424 1 834
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

7 629 7 007

Грошові кошти та їх еквіваленти 14 687
Нерозподілений прибуток 872 3124
Власний капітал 16 221 18 473
Статутний капітал 6 000 6 000
Довгострокові зобов’язання 5 947 5 947
Поточні зобов’язання 20 718 14 069
Чистий прибуток (збиток) (1011) 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 24 000 000 24 000 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- 555

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

148 125

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З матеріалами та 
проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів в 
місці їх проведення, а також у робочі дні з 10-00 до 16-00 за адресою: 
04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, кімната 303 звернувшись із 
заявою, складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайом-
лення акціонерів з матеріалами – Голова правління Загороднюк Олексій 
Олексійович.

Для участі у загальних зборах акціонерів акціонерам при собі мати до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах (посвідчена реє-
стратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законо-
давством порядку) та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність 
таких документів є підставою для відмови акціонеру (його представнику) в 
реєстрації.

Для уникнення непорозумінь під час реєстрації (ідентифікації особи ак-
ціонера), у разі невідповідності даних документа, що ідентифікує особу 
акціонера, даним зведеного облікового реєстру власників цінних паперів 
(переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), акціо-
неру необхідно завчасно звернутися до зберігача, у якого на його ім’я від-
крито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до облікового реєстру.

Зберігач: ПАТ «Український професійний банк», м. Київ, вул. М. Раско-
вої, 15. Тел. 0 (44) 568 -52 -36.

Довідки за телефоном: 0 (44) 428 14 72.

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК», ЄДРПОУ 
24742491, (місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9) пові-
домляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 24 квітня 2014 року о 14 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Бо-
риспільська, 9 в приміщенні Товариства (актовий зал).

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
4. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства на 2014 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 р.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
9. Розподіл прибутку за підсумками 2013 року.
Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюється за місцем про-

ведення зборів 24 квітня 2014 року з 12:00 до 13:45 год. згідно до переліку 
акціонерів, які мають право на участь у зборах станом на 24:00 год. 17  квіт-
ня 2014 року.

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 документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери можуть за місцезнаходженням Товари-

ства щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня 
перер ва з 12:00 год. до 12:30 год.). Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення є Генеральний директор Сацюк Михайло Миколайович. 
Пропозиції до порядку денного акціонери мають право вносити, в порядку 
визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника 2013 рік 2012 рік

Усього активів 2387 2420
Основні засоби 1438 1467
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 32 11
Сумарна дебіторська заборгованість 823 859
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -249 -251
Власний капітал 1619 1620
Статутний капітал 271 271
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 768 800
Чистий прибуток (збиток) 4 60
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1084000 1084000
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 50

Телефон для довідок: (044) 566-12-14.
Голова Наглядової ради АТ «Енергетичний завод «Енергетик» 

В.М.  Сацюк

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНЕ-

САНС» (код за ЄДРПОУ 32556425, місцезнаходження: 01021, Україна, 
м. Київ, вул. Інститутська, буд.28) повідомляє про проведення річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори)

Дата проведення Загальних зборів: 08 квітня 2014 року
Час відкриття (проведення) Зборів: 15 година 00 хвилин
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 01021, м. Київ, 

вул.  Інститутська, буд.28, офіс 1
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для учас-

ті в Зборах: 14 година 15 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів 
(представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 година 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «Ренесанс», 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 02 квітня 2014 року).

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

зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішень за на-
слідками розгляду звіту Генерального директора.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішень за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт та висновки Ревізора за 2013 рік. Прийняття рішень за наслідка-
ми розгляду звіту Ревізора.

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 догово-

рів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової 
ради, обраними на зборах. Обрання особи, яка уповноважується на під-
писання 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, оста-
точний 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, м. Київ, вул. Інститутська, буд.28, офіс 1 
кожного робочого дня з 10.00 до 15.00 години, а в день проведення За-
гальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Товари-
ства Горяєв А.А.

Телефон для довідок: (044) 585-41-01.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2013 рік 

(тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 393456 392212
Основні засоби 85 89
Довгострокові фінансові інвестиції 145744 145744
Запаси 2980 3024
Сумарна дебіторська заборгованість 122079 116270
Грошові кошти та їх еквіваленти 398 878
Нерозподілений прибуток (335070) (317076)
Власний капітал (302870) (284876)
Статутний капітал 32200 32200
Довгострокові зобов’язання 583422 583422
Поточні зобов’язання 112904 93666
Чистий прибуток (збиток) (17994) (214230)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 322000000 322000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Генеральний директор  Горяєв А.А.

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 
КОМПАНІї З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИцІї»
«08» квітня 2014 р. з 11.00 до 12.00 за адресою фактичного розміщен-

ня Товариства: м. Київ, вул. Постова, буд. 56 відбудуться річні загальні 
збори акціонерів. Реєстрація акціонерів проводиться з 10.30 до 11.00. Пе-
релік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складено станом на 
04.03.2014р. 

Питання порядку денного: 
1. Обрання Лічильної комісії, голови та секретаря Зборів; 2. Затвер-

дження річного звіту Товариства; 3. Розподіл прибутку і збитків Товари-
ства, з урахуванням вимог передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»; 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, ви-
конавчого органу, ревізійної комісії та служби внутрішнього аудиту. 

З матеріалами акціонери зможуть ознайомитись на сайті Товариства 
http://evroprominvest.ucoz.com або безпосередньо за адресою фактичного 
розміщення Товариства.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника Період

2013 р. 2012 р.
Усього активів 9318 9317
Основні засоби 1 13
Довгострокові фінансові інвестиції 9311 9311
Сумарна дебіторська заборгованість 1 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 0
Нерозподілений прибуток -10542 -10544
Власний капітал 7018 7016
Статутний капітал 17560 17560
Довгострокові зобов’язання 2292 2292
Поточні зобов’язання 8 9
Чистий прибуток (збиток) 2 -9842
Середньорічна кількість акцій (шт.) 70242004 70242004
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

5 4

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

нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРцІЙНИЙ БАНК 
«ПРЕМІУМ»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 35264721
1.3. Місцезнаходження: Україна, 01014, місто Київ, вулиця Басті-

онна, будинок 1/36
1.4. Міжміський код, телефон та факс: Телефон (044) 390-54-28. 

Факс (044) 390-54-29
1.5. Електронна поштова адреса: info@bank-premium.com
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: http://bank-premium.
сom

1.7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення

28 лютого 2014 року Публічне акціонерне товариство «Комерцій-
ний банк «Преміум» (надалі - Банк) отримало зведений обліковий 
реєстр власників іменних цінних паперів (акцій), емітентом яких є 
Банк, №47527 від 26.02.2014 року, складений ПАТ «Національний де-
позитарій України», в якому міститься інформація про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Так, єди-
ним власником акцій Банку, якому належить 10 і більше відсотків го-
лосуючих акцій, є фізична особа. Розмір частки акціонера до зміни 
пакету акцій складав 9,2404% голосуючих акцій, після зміни - 33% 
голосуючих акцій, що становить 85 800 000 простих іменних акцій, 
емітентом яких є Банк.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

2. Голова Правління ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» Л.М. Первак, 04 бе-
резня 2014 року
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПОБУТОВОї ТА 

ПРОМИСЛОВОї ХІМІї»
Публічне акціонерне товариство «ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРО-

МИСЛОВОЇ ХІМІЇ» (Код за ЄДРПОУ 19263676), що знаходиться за 
адресою: 03170, м. Київ, вул. Янтарна, 6 (далі — Товариство) повідо-
мляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 15 квітня 2014 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 
03170, м.Київ, вулиця Янтарна, 5, Актовий зал КП ШЕУ Святошин-
ського району м. Києва (2 поверх адміністративної будівлі).

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на 
збори, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реє-
страція буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери 
повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціо-
нерів — документ, що підтверджує особу, а також доручення або ін-
ший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відпо-
відно до законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 9 квітня 2014 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що бе-

руть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту виконавчого органу.

4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 
2013 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту ревізійної комісії (ревізора).

5. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 
2013  рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, в тому чис-
лі  — звіту про фінансові результати та балансу.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-
редбачених законом.

8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2014 рік.
9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або 

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

прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адре-
сою: 03170, м. Київ, вулиця Янтарна, буд.6 приймальня.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами — Генеральний директор Титула Віктор Іванович. 

Довідки за телефоном (044) 450-02-58.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2013 р.(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів  8242 7338
Основні засоби  1957 3130
Довгострокові фінансові інвестиції 3450
Запаси 99 2334
Сумарна дебіторська заборгованість  1881 1701
Грошові кошти та їх еквіваленти 855 173
Нерозподілений прибуток (776) (1050)
Власний капітал 3011 3011
Статутний капітал 123 123
Довгострокові зобов’язання 1232 1232
Поточні зобов’язання 4652 4022
Чистий прибуток (збиток) 274 704
Середньорічна кількість акцій (шт.) 123121155 12312155
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 43

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКцІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

СКЛОПЛАСТИКІВ І ВОЛОКНА».
Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ): 00209775
Місцезнаходження Товариства: 08292, Київська обл., м. Буча, вул.Та-

расівська, буд. 32.
15 квітня 2014 року об 11-00 відбудуться річні загальні збори акціоне-

рів Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут 
склопластиків і волокна» (далі за текстом – Товариство). Місце проведен-
ня: Київська область, місто Буча, вулиця Тарасівська, будинок 32 (в 
приміщенні актового залу). Реєстрація акціонерів для участі у Загальних 
зборах відбудеться 15 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 посвідчують осо-
бу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та належним 
чином оформлену довіреність на право участі у зборах або інший доку-
мент, що засвідчує повноваження представника відповідно до законодав-
ства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах, складається станом на 09 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: 
Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних  1. 

зборів акціонерів: обрання Голови та Секретаря зборів, припинення 
повноважень Лічильної комісії, обрання нового складу Лічильної комі-
сії. 

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

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

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

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

2013 рік.
Про відкликання (припинення повноважень) членів Ревізійної комісії 7. 

Товариства. 
Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.8. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-9. 

рів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної ко-
місії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Чле-
нами Ревізійної комісії.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися 
з документами зборів за адресою: 08292, Київська обл., м. Буча, вул.Тара-
сівська, 32, 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 товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з 
документами: Член Наглядової Ради – Іваненко Галина Миколаївна, тел.: 
(04597) 97-577.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 6711 6015
Основні засоби 1548 1667
Довгострокові фінансові інвестиції 992 992
Запаси 358 191
Сумарна дебіторська заборгованість 1514 872
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 24
Нерозподілений прибуток -3123 -3922
Власний капітал 1804 1804
Статутний капітал 3041 3041
Довгострокові зобов'язання 2149 2149
Поточні зобов'язання 1109 1144
Чистий прибуток (збиток) 799 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12163352 12163352
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

36 38

Наглядова рада ПАТ «НДІ СВ».



№45, 6 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

41

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВАНТ-БАНК»

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 ТОВАРИ-
СТВО «АВАНТ-БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 36406512
3. Місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, 23
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 364-34-34
5. Електронна поштова адреса: v.tovkach@avantbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://avantbank.com.ua/about/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№2826 від 03.12.2013: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

ii. Текст повідомлення
«03» березня 2014 року Акціонером ПАТ «АВАНТ-БАНК» (далі — Емі-

тент) (Рішення №4 від «03» березня 2014 року) було вирішено:
1) припинити «03» березня 2014 року повноваження Бевза Євгена Гер-

мановича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на по-
саді Члена Наглядової (Спостережної) Ради (підстава для прийняття рі-
шення — заява Бевза Є.Г.). Бевз Є.Г. непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі Емітента не 
володіє. Строк, протягом якого перебував на посаді Члена Наглядової 
(Спостережної) Ради, — з «11» вересня 2013 року по «02» березня 
2014 року включно. На посаду члена Наглядової (Спостережної) Ради за-
мість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено. Зміни у 
персональному складі посадових осіб Емітента відбулися на підставі рі-
шення Акціонера Емітента відповідно до вимог чинного законодавства 
України;

2) призначити «03» березня 2014 року на посаду Заступника Голови 
Правління — члена Правління Бевза Євгена Германовича (особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних) (підстава для прийняття рішен-
ня — заява Бевза Є.Г.). Бевз Є.Г. непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі Емітента та акці-
ями Емітента не володіє. Строк призначення на посаду згідно зі Статутом 
Емітента — 5 (п’ять) років. Протягом останніх п’яти років Бевз Є.Г. обіймав 
наступні посади: начальник фінансово-економічного департаменту банку; 
заступник Голови Правління з фінансів, заступник Голови Правління з фі-
нансів — директор фінансово-бюджетного Департаменту, заступник Голо-
ви Правління банку; фінансовий директор товариства; Заступник Голови 
Правління — член Правління, начальник управління казначейства, За-
ступник Голови Правління — член Правління, член Наглядової (Спосте-
режної) Ради банку. Зміни у персональному складі посадових осіб Емітен-
та відбулися на підставі рішення Акціонера Емітента відповідно до вимог 
чинного законодавства України.

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

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

2. Голова Правління В.О. Лєбєдєв
 (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)

«03» березня 2014 року
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості.1. Повне найменування емітента:Публічне 

акціонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Гусятин-
газ».2. Код за ЄДРПОУ: 21135371.3. Місцезнаходження: 48201 
Тернопiльська обл., смт. Гусятин вул. Суходiльська, 67.4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс 03557 21300 21413.5. Електронна пошто-
ва адреса: gusyat@tgaz.te.ua.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: http://husyatingaz.tgaz.te.ua 7. Вид особливої інформації: Змі-
на складу посадових осіб емітента ii. Текст повідомлення. Згідно 
рішення наглядової ради (Протокол НР №2 від 27.02.2014) відбу-
лися зміни в складі посадових осіб: Панчук Орест Михайлович 
(паспорт МС 750136, Гусятинським РВ УМВС України в 
Тернопiльськiй обл. 12.10.2000 р.) звiльнений з посади голови 
правлiння в зв’язку з виходом на пенсiю згiдно поданої заяви, част-

ка у статутному капiталi становить 8,81 %, що складає 3547 шт. акцiй. 
Термiн перебування на посадi 20 р. Курило Ольга Володимирiвна 
(паспорт МС 760319 Гусятинським РВ УМВС України в 
Тернопiльськiй обл. 30.01.2001 р.) призначена на посаду тимчасо-
во виконуючої обов»язки голови правлiння, частка у статутному 
капiталi становить 2,8375 %, що складає 1142 шт. акцiй. Інші поса-
ди, які обіймала особа протягом останніх 5 років: головний iнженер 
Гусятинського УЕГГ ПАТ «Тернопiльгаз», головний iнженер 
ПАТ «Гусятингаз». Термiн призначення — до рiшення чергових за-
гальних зборiв акцiонерiв. Посадові особи непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не мають. III. Підпис.1. Особа, 
зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2.Тимчасово виконуюча обов»язки го-
лови правління Курило Ольга Володимирівна.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННю ТА ГАЗИФiКАцiї «ГУСЯТИНГАЗ»

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 
повідомляє, що згідно рішення прийнятого наглядовою радою товари-

ства чергові загальні збори акціонерного товариства відбудуться 11 квіт-
ня 2014 року об 11-00 год. за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: 42004. Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська. 121 (зал 
засідань). Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься 11 квітня 
2014 року з 10-00 до 10-45 годин за місцем проведення зборів. Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено 
станом на 24 годину 07 квітня 2014 року у порядку, встановленому зако-
ном про депозитарну систему. 

Порядок денний:
Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту про-1. 

ведення загальних зборів акціонерів. 
Звіт правління про результати,фінансово-господарської діяльності то-2. 

вариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Звіт наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками 3. 

розгляду звіту.
Звіт ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідка-4. 

ми розгляду звіту.
Затвердження річного звіту товариства за звітний рік.5. 
Про розподіл прибутку і збитків товариства за звітний рік.6. 
Про припинення повноважень членів наглядової ради.7. 
Про обрання членів наглядової ради.8. 
Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.9. 

Про обрання членів ревізійної комісії.10. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 3427,8 4441,6
Основні засоби 1153,3 1220,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 457,1 1270,4
Сумарна дебіторська заборгованість 1605,7 1811,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 45,2 61,0
Нерозподілений прибуток
Власний капітал 1040,1 2474,7
Статутний капітал 1592,3 1592,3
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 795,4 374,6
Чистий прибуток (збиток) 94,9 242,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6369396 6369396
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 25

Для участі у загальних зборах акціонерного товариства необхідно мати 
при собі паспорт, або інший документ, що посвідчує особу акціонера, упов-
новаженим представникам акціонерів — довіреність на право участі в за-
гальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства 
та документ, що посвідчує особу. Акціонери можуть ознайомитись з мате-
ріалами з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства в 
робочі дні з 10-00 год. до 12-00 год. Посадова особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, голова правління товари-
ства Клименко В.В. Телефон для довідок: (05448) 7-74-86.
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ДО УВАГИ АКцІОНЕРІВ ПрАТ «ГМЗ «УНІВЕРСАЛ»!

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД «УНІВЕРСАЛ» 
(надалі — Товариство)

(код за ЄДРПОУ 00174616, місцезнаходження: Україна, 84647, 
Донецька обл., м. Горлівка, вул. Вуглегорське шосе ,буд. 1Б)

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 18 квіт-
ня 2014 року о 10-00 годині за адресою: Україна, 84647, Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. Вуглегорське шосе ,буд. 1Б

Дата та час проведення Зборів: 18 квітня 2014 року, 10:00
Місце проведення Зборів: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Вуглегор-

ське шосе ,буд. 1Б, зал засідань.
Час початку реєстрації учасників Зборів: 09:20
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 09:50
Місце реєстрації учасників Зборів: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Вуг-

легорське шосе, буд. 1Б, зал засідань
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах: станом на 24 годину 14 квітня 2014 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови, секретаря та членів лічильної комісії загальних 
зборів Товариства. Затвердження регламенту та порядку проведення за-
гальних зборів.

2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Визначення основних 
напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. 

3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту. 

4. Звіт Ревізора за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, виплати дивідендів, по-

криття збитків з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів 

Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з члена-
ми наглядової ради; 

8. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Реві-
зора.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись То-
вариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. Затвер-
дження значних правочинів, вчинених протягом 2013 року та у 2014 році 
до моменту проведення загальних зборів. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 74431 58531
Основні засоби 8720 7372
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 18742 15596
Сумарна дебіторська заборгованість 46175 34210
Грошові кошти та їх еквіваленти 54 48
Нерозподілений прибуток 5742 3817
Власний капітал 7788 5863
Статутний капітал 359 359
Довгострокові зобов'язання 635 -
Поточні зобов'язання 66008 52668
Чистий прибуток (збиток) 1925 1904
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1434400 1434400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 316 355

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів-паспорт та документ, що засвідчує їх повноваження.

Для ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного, 
можна звертатися за адресою: 84647, Донецька область, м. Горлівка, Калі-
нінський район, вул. Вуглегорське шосе, 1Б, кімната 205 з понеділка по 
п’ятницю з 8.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів — також у 
місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами. Юр’єва Вікторія Анатоліївна.

Довідки за тел.: (050) 27-27-207
ПрАТ «ГМЗ «УНІВЕРСАЛ»

ДО УВАГИ АКцІОНЕРІВ ПрАТ «НВП «СПЕцВУГЛЕМАШ»!

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СПЕцВУГЛЕМАШ» 
(надалі — Товариство) 

(код за ЄДРПОУ 25101423, місцезнаходження: Україна, 84609, Доне-
цька обл., м. Горлівка, Ц-Міський район, вул. Володарського,б.9)

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 18 квіт-
ня 2014 року о 12-00 годині за адресою: Україна, 84647, Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. Вуглегорське шосе, буд. 1Б

Дата та час проведення Зборів: 18 квітня 2014 року, 12:00
Місце проведення Зборів: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Вуглегор-

ське шосе, буд. 1Б, зал засідань.
Час початку реєстрації учасників Зборів: 11:20
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 11:50
Місце реєстрації учасників Зборів: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Вуг-

легорське шосе, буд. 1Б, зал засідань
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах: станом на 24 годину 14 квітня 2014 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови, секретаря та членів лічильної комісії загальних 
зборів Товариства. Затвердження регламенту та порядку проведення за-
гальних зборів.

2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Визначення основних 
напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. 

3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту. 

4. Звіт Ревізора за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, виплати дивідендів, по-

криття збитків з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів 

Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з члена-
ми наглядової ради; 

8. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізора.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись То-

вариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. Затвер-
дження значних правочинів, вчинених протягом 2013 року та у 2014 році 
до моменту проведення загальних зборів. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попере-
дній 

Усього активів 156677 131928
Основні засоби 8411 9016
Довгострокові фінансові інвестиції 86 86
Запаси 13400 1923
Сумарна дебіторська заборгованість 133605 116531
Грошові кошти та їх еквіваленти 117 293
Нерозподілений прибуток 8536 7342
Власний капітал 8913 7719
Статутний капітал 19 19
Довгострокові зобов'язання 4667 -
Поточні зобов'язання 143097 124209
Чистий прибуток (збиток) 1194 1111
Середньорічна кількість акцій (шт.) 375 375
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 222 265

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів-паспорт та документ, що засвідчує їх повноваження.

Для ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного, 
можна звертатися за адресою: 84647, Донецька область, м. Горлівка, Калі-
нінський район, вул. Вуглегорське шосе, 1Б, кімната 205 з понеділка по 
п’ятницю з 8.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів — також у 
місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами. Юр’єва Вікторія Анатоліївна.

Довідки за тел.: (050) 27-27-207
ПрАТ «НВП «СПЕцВУГЛЕМАШ»
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ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАФТОАВТОМАТИКА»

Місцезнаходження: 36034,м.Полтава, вул.Буровиків,8
Повідомляє акціонерів про скликання чергових Загальних зборів 

акціонерів ПАТ «Нафтоавтоматика», що відбудуться «25» квітня 
2014 року о 12.00 годині в приміщенні адмінкорпусу ПАТ  
(2-ий  поверх, актовий зал) за адресою: 36034, м.Полтава, вул. Бу-
ровиків,8.

Реєстрація учасників зборів «25» квітня 2014р. з 9.00 до 11.30 год. 
за адресою проведення загальних зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), представникам акціонерів (довіреним особам) доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену відпо-
відно до чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «Нафтоавтоматика», буде складено станом на 24 го-
дину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів «21» квіт-
ня 2014 року. 

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

затвердження процедури та регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного 

звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку/покриття збитків за 2013 рік.
7. Перевибори Правління Товариства.
8. Перевибори Наглядової ради Товариства.
9. Перевибори Ревізійної комісії Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення 

його у новій редакції. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний
2013 рік

попере-
дній

2012 рік
Усього активів 3965 4645
Основні засоби ( залишкова вартість) 1954 2159
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 639 1287
Сумарна дебіторська заборгованість 1252 668
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 33
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -340 -407
Власний капітал 2543 2476
Статутний капітал 399 399
Довгострокові зобов’язання -- --
Поточні зобов’язання 1422 2169
Чистий прибуток (збиток) 67 18
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1596000 1596000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

35 42

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань по-
рядку денного чергових загальних зборів акціонерів за місцезнахо-
дженням товариства: 36034,м.Полтава, вул. Буровиків,8, в робочі дні 
(понеділок-п’ятниця) робочий час з 8.00 до 17.00 ( перерва з 12.00 до 
13.00) в кабінеті №3 (Бухгалтерія), а в день проведення Загальних 
зборів акціонерів — у місці їх проведення (приміщення адмінкорпусу 
(2-й поверх, актовий зал). 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами — Голова правління Кікоть М.Ф.

За довідками звертатись за телефоном:(0532)66-75-47, контактна 
особа Коцюба Н.І.

Увага! Якщо відбулися зміни, пов’язані з ідентифікацією акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах (найменування, код 
ЄДРПОУ, юридична та поштова адреса — для юридичних осіб, П.І.Б., 
реквізити документів, що засвідчують особу, адресні дані — для фі-
зичних осіб), повідомляємо про необхідність внесення змін до анкети 
рахунку у цінних паперах, відкритого у Зберігача. Правління ПАТ

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬ-
КИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» (далі за текстом — Товариство) 
(код ЄДРПОУ — 00240253 адреса: 61052, м. Харків, вул. Червоножовтне-
ва,  75/77) повідомляє про проведення чергових загальних зборів Товариства, 
що відбудуться 10 квітня 2014 року о 09:00 годині за адресою: м. Харків, 
вул. Червоножовтнева, 75/77 в актовому залі клубу (2 поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах акціонерів, станом на 24 годину 04.04 2014 р.

Час проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 
Товариства: 10 квітня 2014 року з 08:00 по 08:45 в фойє клубу (2 поверх).

Для реєстрації та участі у зборах товариства необхідно мати паспорт 
або інший визначений чинним законодавством України документ, що по-
свідчує особу. Представникам акціонерів додатково мати довіреність, 
оформлену відповідно до вимог чинного Законодавства України.

Порядок денний:
Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.1. 
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.2. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 3. 

Товариства за 2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого орга-4. 

ну Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2013 рік та головні напрямки розвитку на 2014 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Реві-5. 
зійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2013 рік.

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.6. 
Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.7. 
Внесення змін до Статуту товариства.8. 
Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Това-9. 

риства у новій редакції.
Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 10. 

наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової Ради Товариства.11. 
Обрання голови Наглядової Ради Товариства12. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються 13. 

з членами Наглядової Ради, та затвердження умов трудового договору, 
який укладається з головою Наглядової Ради Товариства.

Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства, по-14. 
ложення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збо-
ри акціонерів Товариства, положення про Ревізійну комісію Товариства

Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 15. 
головою та членами Наглядової Ради Товариства.

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 16. 
за своїм характером безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю 
Товариства, предметом яких є майно, робота або послуги, ринкова вартість 
яких перевищує 25% (але не є вищою 100%) вартості активів Товариства.

У разі виникнення питань, пов'язаних з проведенням чергових загаль-
них зборів акціонерів Товариства, порядком ознайомлення акціонерів з 
матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів звертатися 
за адресою: м. Харків, вул. Червоножовтнева, 75/77, будівля заводоуправ-
ління, кімната №7, а також за телефоном (057) 781-52-20.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 31630 33379
Основні засоби 9004 10131
Довгострокові фінансові інвестиції 1 3
Запаси 13337 9864
Сумарна дебіторська заборгованість 6648 8474
Грошові кошти та їхні еквіваленти 1511 4650
Нерозподілений прибуток за 2011-2013 р. 3731 3663
Власний капітал 26971 26903
Статутний капітал 600 600
Довгострокові зобов'язання 726 732
Поточні зобов'язання 3933 5744
Чистий прибуток (збиток) за 2013 р 1868 358
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1200000 1200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 214 231

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

Директор  А.П. Гура 
ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ»
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 (далі — Товариство), місцезнаходження Товариства: вул. Суходільська, 
67, смт. Гусятин, Тернопільська область, 48201, повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 9.04.2014 року о 12:00 
год. в приміщенні актового залу за адресою: просп. Незалежності, 6, 
смт. Гусятин, Тернопільська область, 48201. Реєстрація акціонерів (їх 
представників) для участі в загальних зборах розпочнеться 9 квітня 2014 
року о 9:30 год. та закінчиться об 11:30 год. за місцем їх проведення. Пере-
лік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складати-
ся станом на 24 год. 3.04.2014 р. Для реєстрації акціонери повинні мати при 
собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів до-
датково повинні мати довіреність, оформлену і засвідчену відповідно до ви-

мог чинного законодавства . Акціонери мають право ознайомитись з матері-
алами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 9:00 до 12:00 кожного поне-
ділка, за місцезнаходженням Товариства, у кааб.№ 5, звертатись до відпо-
відальної особи Курило О.В., а у день проведення загальних зборів — у 
місці їх проведення. Довідки за телефоном: (03557) 2-19-73, 2-14-13.

Порядок денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акці-

онерів.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №34»
Приватне акціонерне товариства «Пересувна механізована колона 

№34» (код за ЄДРПОУ 05515068), місцезнаходження: 40020 Сумська об-
ласть, м. Суми, вул. Героїчна, 32 (надалі «Товариство») повідомляє про 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі «Збори»), які 
відбудуться 18 квітня 2014 року о 13.00 год. за адресою: Сумська об-
ласть, м. Суми, вул. Героїчна, 32 в кабінеті директора. Час початку 
реєстрації акціонерів: 3 12.00 год. Час закінчення ресторації: о 12-45 год. 
Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення Зборів. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 
14 квітня 2014 року на 24 годину.

Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2013 рік. Визначення основних напрямків діяльності на 
2014 р.

3. Звіт наглядової ради товариства.
4. Звіт ревізора. Затвердження звіту та висновків ревізора.
5. Затвердження річних результатів діяльності товариства, порядок 

розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 р.
6. Відкликання повноважень членів наглядової ради та обрання членів 

наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудо-
вих договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Надання повноважень 
на підписання від імені товариства договору з членами наглядової ради 
Олефіренку І.П.

7. Відкликання повноважень ревізора та обрання ревізора.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 198,0 201,5
Основні засоби(залишкова вартість) 116,5 122,5
Дострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1,1 1,1
Сумарна дебіторська заборгованість 60,7 59,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 19,7 18,7
Нерозподілений прибуток -354,8 -354,8
Власний капітал 197,0 197,0
Статутний капітал 229,8 229,8
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1,0 4,5
Чистий прибуток (збиток) 0 -12,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 919240 919240
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 5

Для участі в Зборах необхідно мати при собі: документ, що посвідчує 
особу акціонера чи його представника; довіреність на право участі у Збо-
рах (для представників юридичних та фізичних осіб). Ознайомитися з ма-
теріалами та документами, пов’язаними з порядком денним Зборів мож-
ливо за адресою: 40020, Сумська обл., м Суми, вул. Героїчна, 32 в робочі 
дні з 9.00 до 12.00 год. та в день проведення Зборів у місці їх проведення 
(адреса та дата зазначені вище). Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Директор 
Товариства Олефіренко І.П. Телефон для довідок (0542) 214-863.

ЗАПРОШЕННЯ
Шановний акціонер 

ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК»!

Повідомляємо, що відповідно до рішення Наглядової ради товариства 
Загальні збори акціонерів ПАТ «Таксомоторний парк» відбудуться 
«18» квітня 2014 року о «10.00» годині за адресою місцезнаходження 
товариства: м. Кіровоград, вул. Автолюбителів, буд. 2.

Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем і в день проведен-
ня зборів з 09:00 до 09:50. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — на 24 годину 00 хвилин «14» квітня 2014 року.

Публічне акціонерне товариство «Таксомоторний парк» (далі — Това-
риство)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність Товари-

ства за 2013 рік та затвердження напрямів діяльності Товариства на 2014 рік
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік та 

розподіл прибутку (покриття збитків) 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.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для 

прий няття рішень з питань порядку денного зборів за адресою: 
м. Кіровоград, вул. Автолюбителів, буд. 2, приймальня — 3 по-

верх, кабінет № 318, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 
16:00 з перервою на обід з 12:00 до 13:00. Довідки за телефоном: 
(0522) 55-33-14. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами — інспектор відділу кадрів Толкач І.М.

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

Найменування показника Період
Звітний
2013 р.

Попередній
2012 р.

Усього активів 4091 3796
Основні засоби 2958 3177
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 182 273
Сумарна дебіторська заборгованість 753 239
Грошові кошти та їх еквівалент 64 13
Нерозподілений прибуток -4182 -4192
Власний капітал -2624 -2634
Статутний капітал 390 390
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6715 6430
Чистий прибуток (збиток) 10 -576
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1558000 1558000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 26 51

ПРАВЛІННЯ ПАТ «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК»

ПУБЛІЧНЕ АцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННю ТА ГАЗИФІКАцІї «ГУСЯТИНГАЗ»



№45, 6 березня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

45

4. Звіт голови правління ПАТ «Гусятингаз» по підсумках фінансово-
господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. Основні напрямки розвитку на 2014 рік.

5. Звіт голови Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства. Порядок покриття збитків за 
2013 рік та плановий розподіл прибутку Товариства на 2014 рік.

8. Дострокове припинення повноважень голови правління ПАТ «Гусятин-
газ» та обрання голови правління Товариства.

9. Про припинення Товариства в результаті ліквідації.
10. Про обрання голови та членів ліквідаційної комісії. Про порядок ро-

боти ліквідаційної комісії.
11. Про затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товари-

ства.
12. Про встановлення строку для подання претензій кредиторів.
13. Про порядок розподілу майна Товариства, що ліквідується, між кре-

диторами та акціонерами.
Основні показники фінансово — господарської діяльності 

Товариства за 2012-2013 роки (тис. грн.)
Усього активів 673 (304), основні засоби 116 (96), запаси 87 (87), сумарна 

дебіторська заборгованість 178 (120), грошові кошти та їх еквіваленти 5 (1), 
нерозподілений збиток 3164 (680), власний капітал -365 (-675), статутний капі-
тал 4 (4), поточні зобов’язання 1038 (979), чистий збиток 52 (23), Середньо-
річна кількість акцій (шт.) 40247 (40247) кількість працівників 2 (2).

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» по-

відомляє вас, що 10 квітня 2014 року о 13.00 годині за адресою: Україна, 
м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, відбудуться річні загальні збори 
акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбудеться 10 квітня 2014 року з 11.00 год. до 12.30 год. за адре-
сою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фойє 1-го поверху ад-
міністративної будівлі.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право 
на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 
3  (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, 
тобто на 24.00 год. 04.04.2014 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 річних загаль-
них зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутнос-
ті в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу ак-
ціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера — також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річ-
них загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства ма-
ють можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбува-
ється від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 09 квітня 
2014 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. 
(обід ня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Полтава, 
вул. Старий Поділ, буд. 5, ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 2-й поверх, кабі-
нет помічника Голови Правління. Відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами зборів посадова особа — Воронко Юрій Станіс-
лавович (помічник Голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»).

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

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

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх по-
вноважень.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ  «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

4. Звіт Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про результати 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2013 
році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про роботу у 
2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 
2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2013 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голо-
ви і членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

9. Обрання членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
10. Обрання Голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів 

Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
12. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
13. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
14. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що 

укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошто-
рису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів 
Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

16. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
17. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що 

укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошто-
рису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

19. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за резуль-
татами роботи в 2013 році.

20. Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
за результатами роботи в 2001 — 2012 роках.

21. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи ПАТ «ПОЛТАВА-

ОБЛЕНЕРГО» в 2001 — 2013 роках.
22. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за про-

стими акціями ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

23. Внесення змін до статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
24. Внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, 

Правління, Фінансового директора та Ревізійну комісію ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО».

25. Прийняття рішення про вчинення ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
значних правочинів.

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

Найменування показника період
2013 р. 2012 р.

Усього активів 1 904 964 1 676 702
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 1 008 568 728 634
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 37 275 62 825
Сумарна дебіторська заборгованість 509 834 464 574
Грошові кошти та їх еквіваленти 130 197 34 711
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 436 794 374 436
Власний капітал 962 547 928 799
Статутний капітал* 232 967 232 967
Довгострокові зобов’язання 22 858 24 810
Поточні зобов’язання 903 270 702 697
Чистий прибуток (збиток) 94 325 217 133
Середньорічна кількість акцій (тис. шт.) 220 960 220 960
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 605 5 590

* Згідно МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»
Телефон для довідок: (0532) 516-137.

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
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ШАНОВНИЙ АКцІОНЕР!
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАїНСЬКИЙ НАУКОВИЙ 

цЕНТР ТЕХНІЧНОї ЕКОЛОГІї» 
(код за ЄДРПОУ 00190390) (ПРАТ «УкрНТЕК»)

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

від 07.02.2014 року),
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів 

ПРАТ  «УкрНТЕК»,
що відбудуться «10» квітня 2014 року об 11 годині 00 хвилин  

за адресою:
83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, буд. 25, 4-й поверх, кімната №  409.

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

• Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у 
загальних зборах: 10 година 00 хвилин «10» квітня 2014 року;

• Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для 
участі у загальних зборах: 10 година 50 хвилин «10» квітня 2014 року;

• Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних 
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину 
за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціоне-
рів, тобто на 24 годину 04.04.2014 р.

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

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

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

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

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

рах;
-визначення та затвердження регламенту проведення Загальних зборів 

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

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році, прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду .

4. Розгляд Звіту Наглядової ради ПРАТ «УкрНТЕК» за 2013 рік, прийнят-
тя рішення за наслідками його розгляду. 

5. Розгляд Звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності 
ПРАТ «УкрНТЕК» в 2013 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу ПРАТ «Укр-
НТЕК» за 2013 рік,

7. Розгляд питання про розподіл прибутків та збитків ПРАТ «УкрНТЕК» 
за результатами роботи у 2013 році. Затвердження порядку покриття 
збитків.

8. Прийняття рішень про припинення повноважень та обрання (переоб-
рання) членів Наглядової ради Товариства.

9. Прийняття рішень про припинення повноважень та обрання (переоб-

рання) членів Ревізійної комісії  Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з обраними чле-

нами Наглядової ради Товариства,та обрання осіб, які уповноважуються 
на підписання таких договорів.

11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з обраними чле-
нами Ревізійної комісії Товариства,та обрання осіб, які уповноважуються на 
підписання таких договорів.

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

10.04.2014 року (в день проведення Загальних зборів) ознайомлення 
акціонерів та їх представників з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстра-
ції для участі у Загальних зборах та у місці проведення Загальних зборів 
акціонерів.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів та їх пред-
ставників з документами — Генеральний директор Миронов Євген Микола-
йович. Телефон для довідок: (062) 340-33-00; (062)340-33-06.

• Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного 
Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
Загальних зборів (до «21» березня 2014 року), а щодо кандидатів до скла-
ду органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення За-
гальних зборів (до «3» квітня 2014 року). 

• Довідки за телефоном (062)340-33-00, (062)340-33-06.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 38 728 37 462
Основні засоби 32880,5 31 707
Довгострокові фінансові інвестиції - 4
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 5745,6 5550
Грошові кошти та їх еквіваленти 57,4 58
Нерозподілений прибуток -10 360,8 -7 992
Власний капітал 14 315,7 15 226
Статутний капітал 2 812,1 2 812
Довгострокові зобов’язання 20 680,3 19 411
Поточні зобов’язання 3 640,9 2766
Чистий прибуток (Збиток) -2368,8 -2542
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 749 480 3 749 480
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 19

Генеральний директор ПРАТ «УкрНТЕК»  Є.М.Миронов

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАїНСЬКИЙ НАУКОВИЙ цЕНТР ТЕХНІЧНОї ЕКОЛОГІї» 

Повідомляємо Вас, що 8 квітня 2014 року о 12-00 годині за Київським 
часом відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО акці-
онерного товариства «Банк Професійного Фінансування» (скорочене найме-
нування — ПАТ «ПРОФІН БАНК», місцезнаходження: 83052, м. Донецьк, 
пр. Ілліча, б. 100-а), за адресою: 83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, б. 100-а 
(приміщення центрального офісу Банку, кімната для переговорів № 3).

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11-00 години до 11-30 години 
за Київським часом за адресою: 83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, б. 100-а 
(приміщення центрального офісу Банку, рецепція). Для участі в зборах ак-
ціонерам потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а 
представникам акціонерів додатково — довіреність, оформлену згідно з 
чинним законодавством. 

Для ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного За-
гальних зборів акціонерів Банку, акціонери можуть звертатися за адресою: 
83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, б. 100-а (відповідальна посадова особа — член 
Спостережної ради Корінєва О.Б.). Час роботи — з понеділка по п’ятницю з 
10 по 17 годину (перерва — з 13 по 14 годину). Відповідні документи на під-

ставі письмової вимоги акціонера надсилатимуться або надаватимуться 
йому в електронному вигляді. Телефон для довідок: (062) 210-24-16.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, 02 квітня 2014 року.

Порядок денний:
1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 
2. Встановлення кількісного складу Спостережної ради. 
3. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку 

та обрання нових Голови та членів Спостережної ради Банку.
4. Затвердження умов трудових та цивільно-правових договорів з Голо-

вою та членами Спостережної ради.
5. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудових та цивільно-

правових договорів з Головою та членами Спостережної ради.
6. Затвердження кошторису на забезпечення діяльності Спостережної ради 

та встановлення розміру винагороди Голови та членів Спостережної ради за 
цивільно-правовими договорами та трудовими договорами (контрактами). 

Спостережна рада ПАТ«ПРОФІН БАНК»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»!
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(м. Львів, вул. Газова, 17)
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 

10.04.2014р. о 17.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, 4-й по-
верх

з наступним порядком денним:
1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПАТ 

«ОКСІ БАНК» про фінансово-господарську діяльність у 2013р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради 

ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2013р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновку Ревізій-

ної комісії по фінансово-господарській діяльності та балансу ПАТ «ОКСІ 
БАНК» за 2013 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Аудиторського висновку 
про повноту та достовірність річної звітності ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2013 
рік. 

6. Затвердження фінансових результатів роботи ПАТ «ОКСІ БАНК» за 
2013р. та розподіл прибутку. 

7. Оцінка роботи Правління, Спостережної ради та Ревізійної комісії.
8. Розгляд питання про основні напрямки роботи ПАТ «ОКСІ БАНК» на 

2014 рік, розгляд пропозицій Правління та Спостережної ради.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціоне-
рів Банку буде проводитись з 16 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. у приміщенні 
Банку за адресою : Україна, м. Львів, вул. Газова,17, 4-й поверх в день про-
ведення чергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Для реєстрації акціонерам необхідно представити:
- документ, що посвідчує особу — для акціонера — фізичної особи,
- довіреність від імені акціонера і документ, що посвідчує особу — для 

представника акціонера,
- документ, що підтверджує повноваження та документ, що посвідчує 

особу — для керівника юридичної особи, що являється акціонером Банку.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних збо-

рах акціонерів складатиметься станом на 24 годину 04.04.2014р. 
З документами, пов’язаними з порядком денним чергових Загальних 

зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 
9.00  год. до 18.00 год. за місцезнаходженням Банку за адресою: Україна, 
м. Львів, вул. Газова,17.

Довідки за тел. 23-23-742

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ОКСІ 
БАНК» за 2013 рік у відповідності з положеннями Міжнародних 

стандартів фінансової звітності
(тис. грн.):

Найменування статті 31.12.2013 31.12.2012
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 80 300 53 524

Кошти обов’язкових резервів банку в Національ-
ному банку України

3 633 2 383

Торгові цінні папери 10 185 4 805
Кошти в інших банках 37 876 14 534
Кредити та заборгованість клієнтів 266 449 234 909
Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток

279

Відстрочений податковий актив 491 375
Основні засоби та нематеріальні активи 4 735 4 659
Інші фінансові активи 349 379
Інші активи 4 550 3 847
Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
активи групи вибуття

8 508 9 765

Усього активів 417 355 329 180
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків 51 508 25 031
Кошти клієнтів 235 686 179 882
Інші залучені кошти 104 130
Зобов’язання щодо поточного податку на 
прибуток

13

Інші фінансові зобов’язання 23 1 149
Інші зобов’язання 819 678
Усього зобов’язань 288 140 206 883
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 120 000 113 575
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3 876 3 464
Резервні та інші фонди банку 5 339 5 258
Усього власного капіталу 129 215 122 297
Усього зобов’язань та власного капіталу 417 355 329 180
Прибуток/(збиток), що належить власникам 
простих акцій банку

492 1 142

Прибуток/(збиток) за рік 492 1 142
Середньорічна кількість простих акцій в обігу 
(тис. шт.)

117 392 116 503

Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію 

0,0042 0,0098

Голова Правління Романюк А. В.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 05.03.2014р.
(дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСІ БАНК»

ПАТ «АТП 11205»
В повідомленні ПАТ «АТП 11205» розміщеному в № 44 за 

05.03.2014 р. пункт 7 порядку денного читати в наступній ре-
дакції:

7. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками ро-
боти Товариства за 2013 р.

Голова Наглядової ради  Жуков Г.Я.

ДО УВАГИ ПОВНИХ УЧАСНИКІВ ТА ВКЛАДНИКІВ!
КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДОНТЕХГУМА І КОМПАНІЯ»
Повідомляємо, що відповідно до Рішення Повних учасників КТ «ДОН-

ТЕХГУМА І КО» (Протокол № 46 від 05.03.2014 р.) з 05 березня 2014 року 
починається виплата дивідендів відповідно до положень п. 7.5. Заснов-
ницького договору. 

Дивіденди нараховуються та сплачуються пропорційно частці кожного 
з Повних Учасників та Вкладників. Виплату дивідендів здійснювати почи-
наючи з 05 березня 2014 року. 

Обмеження терміну виплати дивідендів не встановлюється. 
Виплату дивідендів здійснювати шляхом видачі з каси КТ «ДОНТЕХГУ-

МА І КО» за адресою: 83008, м. Донецьк, вул. Югославська, 28; або шля-
хом банківського переводу за попередньо наданими реквізитами. 

Довідки за телефоном : (062) 253 16 55, 387-85-24
Директор

КТ «ДОНТЕХГУМА І КО»

В повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
ВОД «УНІВЕРСАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ», яке було опубліко-
вано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 43 від 04.03.2014 р. інформацію 
про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та 
попередній періоди слід вважати наступною:

№ 
п/п

Найменування показників Попере-
дній,

тис.грн.

Звітний,
тис.грн.

 1 Всього активів 58013 44944
 2 Основні засоби 19696 19523
 3 Довгострокові фінансові інвестиції 341 341
 4 Запаси 11780 4718
 5 Сумарна дебіторська заборгованість 25837 19935
 6 Грошові кошти та їх еквіваленти 359 427
 7 Нерозподілений прибуток 1790 2202
 8 Власний капітал 2137 2549
 9 Статутний капітал 347 347

 10 Довгострокові зобов’язання 33023 30452
 11 Поточні зобов’язання 18935 9504
 12 Чистий прибуток (збитки) (3835) 412
 13 Середньорічна кількість акцій (шт) 3472452 3472452
 14 Кількість власних акцій викуплених протягом 

періоду (шт)
0 0

 15 Загальна сума коштів, які витрачені на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

 16 Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

122 126
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВiДПОВiДАЛЬНiСТю «iНТЕРНЕШИНАЛ ПЕЙМЕНТ 

ТЕКНОЛОДЖiС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
«IНТЕРНЕШИНАЛ ПЕЙМЕНТ 
ТЕКНОЛОДЖIС»

2. Код за ЄДРПОУ 37001701
3. Місцезнаходження 04655, м. Київ, вул. Полярна, 20, 

лiтера А, офiс №20
4. Міжміський код, телефон та факс 0445001604 0445001604
5. Електронна поштова адреса ipt@emitents.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

ipt.in.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Згiдно рiшення прийнятого позачерговими загальними зборами 

учасникiв 04.03.2014 р, в ТОВ «IНТЕРНЕШИНАЛ ПЕЙМЕНТ 
ТЕКНОЛОДЖIС» вiдбулися наступнi змiни:

Посадова особа Шевченко Ксенiя Олегiвна, яка займала посаду Ди-
ректора звiльнена. Звiльнення посадової особи виконано у зв’язку з 
звiльненням за власним бажанням. Не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 4 мiсяцi. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Фомичова Ольга Костянтинiвна, призначена на поса-
ду Директора. Призначення посадової особи виконано у зв’язку з 
звiльненням директора товариства за власним бажанням.

Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: безстроково. Iншi посади, якi обiймала особа: не працювала. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади: Директор Фомичова Ольга Костянтинiвна

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127» 

(далі — Товариство), місцезнаходження: 46002, Україна, м. Тернопіль, 
вул. Галицька, 38. повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 10 квітня 2014 року об 11 год. за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Галицька, 38, в клубі Товариства. Реєстрація акціонерів (їх пред-
ставників) для участі в загальних зборах проводитиметься з 10-00 год. до 
10-45 год. в день проведення зборів, за місцем їх проведення. Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається ста-
ном на 24 год. 4 квітня 2014 року. Для реєстрації акціонери повинні при 
собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціо-
нерів — доручення, оформлене згідно чинного законодавства. Акціонери 
мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робо-
чі дні з 9-00 до 11-00 години, в економічному відділі Товариства. Відпові-
дальна особа — головний економіст Ящищак М.О. Довідки за телефо-
ном: (0352) 52-78-64, 52-52-23. 

Порядок денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт правління Товариства по підсумках фінансово — господарської 

діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
Перспективи розвитку Товариства у 2014 році.

4. Звіт Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства.
7. Розподіл прибутків Товариства за 2013 рік.
8. Про затвердження вчинених значних правочинів у 2013 р. та попере-

днє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом року. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2013 р. 
(2012 р.) в тис.грн.:- Усього активів 4638 (4603), основні засоби 2825 
(3284), запаси 1 (1), сумарна дебіторська заборгованість 955 (464), грошо-
ві кошти та їх еквіваленти 857 (854), нерозподілений збиток 239 (745), 
власний капітал 3936 (3523) статутний 847,2 (847,2), довгострокові 
зобов»язання 0 (10), поточні зобов»язання 302 (305), чистий прибуток 109 
(745), середньорічна кількість акцій 3388600 (3388600), кількість власних 
акцій, викуплених протягом періоду 0 (0), загальна сума коштів витрачених 
на викуп власних акцій протягом періоду, 0 (0) чисельність працівників на 
кінець звітного періоду (осіб) 192 (181). дані не затверджені аудитором

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНО-
ПІЛЬМІСЬКГАЗ» (місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Чер нi-
вецька, 54 А ) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
17 квітня 2014 р. за адресою: м.Тернопіль, вул.Довженка, 14А, зал за-
сідань. Початок зборів в 11.00 год. Реєстрація акціонерів та їх представ-
ників: з 9-00 год. до 10-30 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
необхідно мати документ, що посвідчує особу, для представників акціоне-
рів — доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до чин-
ного законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів буде складатися станом на 24 год 11 квітня 2014 
року. Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою 
заявою, у робочі дні з 9.00 до 11.00 год. за адресою м.Тернопіль, вул.Шеп-
тицького, 20, каб.204. Відповідальна особа — Мельничук С.П., економіст. 
Довідки за тел. (0352) 43-50-76.

Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря зборів. 
3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління 

про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013р. та 
основні напрямки розвитку на 2014р.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови Ревізійної ко-
місії, затвердження висновків ревізійної комісії.

6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови Наглядової ради.
7.Затвердження річного звіту та розподілу прибутку по підсумках робо-

ти за 2013р. та планового прибутку на 2014р.
8.Внесення змін до Статуту ПАТ «Тернопільміськгаз».
9.Попереднє ухвалення значних правочинів у сфері постачання та роз-

поділу природного газу на 2013 рік. 
10.Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
11.Про обрання голови та членів Наглядової ради.
12.Затвердження умов договору (контракту) , що укладається з головою 

та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповно-
важується на підписання від імені товариства договору (контракту) з голо-
вою та членами Наглядової ради Товариства.

13. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
14. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії..
15. Затвердження умов договору (контракту) , що укладається з голо-

вою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка 
упов новажується на підписання від імені товариства договору (контракту) з 
головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово — господарської діяльності 
Товариства за 2012-2013 роки (тис. грн.)

Усього активів 17856 (22095), основні засоби 29363 (33947), запаси 
1106 (1498), сумарна дебіторська заборгованість 16815 (21780), грошові 
кошти та їх еквіваленти 2860 (1370), нерозподілений збиток 11139 (11084), 
власний капітал 3740 (7493), статутний капітал 70 (70), поточні зобов'язання 
97706 (101345), чистий прибуток 55 (51256), Середньорічна кількість ак-
цій (шт.) 34986 (34986) кількість працівників 287 (278).

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

 ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
03 березня 2014 року рiшенням позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (Протокол №01/14 вiд 
03.03.2014 р.) призначено членом Спостережної Ради Iлкорура Коркмаза. 
Згоди на розголошення паспортних даних не надано. Часткою в статутно-
му капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
1. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПУБЛiЧНЕ 

АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОРОСТИШiВСЬКЕ 
ПiДПРИЄМСТВО «КОРТЕКС». 2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента: 00306503. 3. Місцезнаходження емітента: 12501, Жи-
томирська область, Коростишiвський р-н, м. Коростишiв, вул. К.Марк-
са,  56. 4. Міжміський код, телефон та факс: 04130-50983, 50982. 5. Елек-
тронна поштова адреса: kortex@kr.zt.ukrtel.net 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: http://kortex.emit.in.ua 7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про 
змiну складу посадових осiб емiтента. 

2. Текст повідомлення
Посадова особа Головний бухгалтер Довбиш Олена Михайлiвна 

(паспорт: серiя ВМ номер 820139 виданий Коростишiвським РВ УМВС 
України в Житомирськiй областi 15.09.1999) звiльнена 05.03.2014 р. за 
власним бажанням у зв»язку з виходом на пенсiю. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.006%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа пе-
ребувала на посадi: з 16.09.2005 р. по 05.03.2014 р. Рiшення прийнято 
Виконавчим органом згiдно Наказу № 6 вiд 05.03.2013 р. Посадова осо-
ба Головний бухгалтер Цибульський Олег Миколайович (паспорт: серiя 
ВМ номер 820101 виданий Коростишiвським РВ УМВС України в 
Житомирськiй областi 14.12.1999) призначена 05.03.2014 р., у зв»язку зi 
звiльненням попереднього головного бухгалтера. Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який призначено особу: до переобрання, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: керуючий Коростишiвським 
вiддiленням ПАТ «Укрiнбанк», начальник Коростишiвського вiддiлення 
ПАТ «Укрсоцбанк». Рiшення прийнято Виконавчим органом згiдно На-
казу № 6 вiд 05.03.2014 р. 

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

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

Голова правлiння Бродецький Михайло Анатолiйович, 
05.03.2014  р.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РОДОС» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Ломоносова, 58) повідо-
мляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 15 квітня 2014 року 
о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 58, кімн.2.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт директора.
3. Звіт наглядової ради.
4. Звіт ревізора.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 13416,9 12191,2
Основні засоби 3397,2 2735,4
Запаси 5799,0 4517,6
Сумарна дебіторська заборгованість 749,0 2279,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 2655,2 2118,1
Нерозподілений прибуток 10527,9 9127,1
Власний капітал 12890,5 11489,7
Статутний капітал 418,6 418,6
Поточні зобов'язання 526,4 701,5
Чистий прибуток (збиток) 1400,8 2102,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1674188 1674188
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 8

Реєстрація учасників зборів з 9.00 до 9.45 за місцем проведення збо-
рів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 09.04.14р. До дня проведення загальних зборів та в день 
проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріа-
лами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за-
гальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Ломо-
носова, 58, кімн.2. Посадова особа відповідальна за порядок 
ознайомлення – директор Рябко В.І. Довідки за тел. (044) 596-52-22.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗА-
ВОД «УНІВЕРСАЛ-А» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельни-
кова, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 
10  квітня 2014 року о 15.00 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, 
технічний кабінет №1 ДАХК «Артем».

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт директора.
3. Звіт наглядової ради.
4. Звіт ревізора.
5. Затвердження річного звіту.
6. Розподіл прибутку і збитків.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2203 2393
Основні засоби 159 182
Запаси 768 748
Сумарна дебіторська заборгованість 1141 1331
Грошові кошти та їх еквіваленти 68 59
Нерозподілений прибуток 430 401
Власний капітал 751 722
Статутний капітал 220 220
Поточні зобов'язання 1452 1671
Чистий прибуток (збиток) 55 63
Середньорічна кількість акцій (шт.) 880000 880000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 34 19

Реєстрація учасників зборів з 14.00 до 14.45 за місцем проведення 
зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 04.04.14р. До дня проведення загальних зборів та в 
день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з ма-
теріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, 
вул.  Мельникова, 2/10, приміщення товариства, приймальня. Посадова 
особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – директор 
Степенко П.О. 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО- 
ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ цЕНТР «СПЕКТР-Т» 
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні за-
гальні збори акціонерів відбудуться 08 квітня 2014 року о 15.00 за адресою: 
м.  Київ, вул. Мельникова, 2/10, приміщення товариства (корпус 25), кім-
ната 221.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт директора.
3. Звіт наглядової ради.
4. Звіт ревізора.
5. Затвердження річного звіту.
6. Розподіл прибутку і збитків.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1210 1324
Основні засоби 821 1029
Запаси - 1
Сумарна дебіторська заборгованість 326 217
Грошові кошти та їх еквіваленти 46 47
Нерозподілений прибуток -63 -44
Власний капітал 1020 1232
Статутний капітал 122 122
Поточні зобов'язання 179 73
Чистий прибуток (збиток) -19 -45
Середньорічна кількість акцій (шт.) 488000 488000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 13

Реєстрація учасників зборів з 14.00 до 14.45 за місцем проведення зборів. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах – 02.04.14 р. До дня проведення загальних зборів та в день проведен-
ня загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у 
робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, примі-
щення товариства (корпус 25), приймальня. Посадова особа відповідальна 
за порядок ознайомлення з документами – директор Васильєв В.Л.
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ДІЯ»

Повідомлення про звернення до Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо анулювання 
ліцензій за заявою Страховика про виключення інформації про фінансову 
установу з Державного реєстру фінансових установ у зв'язку з припинен-
ням надання фінансових послуг та анулювання Свідоцтва.

1. Загальні відомості
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Страхова ком-

панія «Дія»
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 21486001
Місцезнаходження: 03037, м. Київ, вул. Червонопартизанська № 14-В
Телефони/ факс: (044) 249 90 50; (044) 249 69 32.
2. Текст Повідомлення
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Дія» повідом-

ляє, що згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів від 03 берез-
ня 2014 року, Протокол № 14, прийнято рішення про анулювання Ліцензій 
за заявою Страховика, а саме:

1. авіаційне страхування цивільної авіації
вид(и) страхування, на який(і) була видана ліцензія
АВ № 547105,
серія та номер ліцензії
22.11.2010 р. № 3285-пл,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії
22.11.2010 р.,
дата видачі ліцензії
з 27.08.2009 р. безстроковий,
термін дії ліцензії 
2. страхування здоров’я на випадок хвороби
АВ № 547106
22.11.2010 р. № 3285-пл,
22.11.2010 р.
з 26.07.2007 р. безстроковий
3. страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
АВ № 547107
22.11.2010 р. № 3285-пл
22.11.2010 р.
з 26.07.2007 р. безстроковий
4. особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
АВ № 547108
22.11.2010 р. № 3285-пл
22.11.2010 р.
з 19.06. 007 р. безстроковий
5. особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працю-

ють в установах і організаціях, що фінансуються з державного бю-
джету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних 
пожежних дружин (команд).

АВ № 547109
22.11.2010 р. № 3285-пл
22.11.2010 р. 
з 19.06.2007 р. безстроковий
6. страхування фінансових ризиків
АВ № 547110
22.11.2010 р. № 3285-пл
22.11.2010 р.
з 19.06.2007 р. безстроковий
7. страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, 

водного транспорту, (морського внутрішнього та інших видів водного 
транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу))

АВ № 547111
22.11.2010 р. № 3285-пл
22.11.2010 р.
з 19.06.2007 р. безстроковий
8. страхування від нещасних випадків
АВ № 547112
22.11.2010 р. № 3285-пл
22.11.2010 р.
з 19.06.2007 р. безстроковий
9. страхування наземного транспорту (крім залізничного)
АВ № 547113
22.11.2010 р. № 3285-пл
22.11.2010 р.
з 19.06. 2007 р. безстроковий
та звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулю-

вання у сфері ринків фінансових послуг, щодо анулювання ліцензії за зая-
вою Страховика та виключення інформації про фінансову установу з Реє-
стру і анулювання Свідоцтва:

- дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва 21.08.2004 
року № 311

- реєстраційний номер 11100801 
- серія та номер свідоцтва СТ № 114 
- дата видачі свідоцтва 21.08.2004 р. 
- код фінансової установи 11 

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

титься у Повідомленні.
Голова Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова 

компанія «Дія» Кондратенко Б.В. 

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АГРОПОСТАЧ» повідомляє про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2014 року за адресою: м. Жи-
томир, вул. Ватутіна, буд.91/1, в актовому залі товариства. Початок зборів 
о 10.00. Місцезнаходження Товариства: м. Житомир, вул. Ватутіна, буд.91/1. 
Реєстрація учасників зборів відбудеться 15 квітня 2014 року з 9-00 до 9-50 год. 
за місцем проведення зборів акціонерів. Перелік осіб, які мають право на 
участь у загальних зборах, складається на 24-ту годину 09 квітня 2014 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ 
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-
ня їх повноважень.

2. Обрання робочих органів прийняття рішень з питань порядку прове-
дення загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

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

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії То-
вариства за 2013 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2013 рік.

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

ства за 2013 рік.
Для реєстрації, акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвід-

чує особу, представникам акціонерів - довіренність, оформлену у відповід-
ності до чинного законодавства України. Акціонери під час підготовки до 
загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в 
кабінеті №13 за адресою: м. Житомир вул. Ватутіна, буд.91/1 на підставі 
наданого акціонером Товариству відповідного письмового запиту. Акціонер 
має право, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, 
письмово подати свої пропозиції щодо змін і доповнень до порядку денного 
зборів, а щодо складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів. Пропо-
зиції до порядку денного подаються за місцезнаходженням Товариства. 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  – юрисконсульт Товариства Горщевський М.С. Довідки за телефоном 
(0412) 418-404.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства, тис.грн.

Найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів 2810 2775
Основні засоби 1012 1093
Довгострокові фінансові інвестиції 10 10
Запаси 1498 1502
Сумарна дебіторська заборгованість 209 100
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 12
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) - -
Власний капітал 2537 2537
Статутний капітал 514 514
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 273 238
Чистий прибуток (збиток) 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2054049 2054049
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВО-
ГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПМАШИН» (на-
далі Товариство) інформує про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів (надалі - Збори). 

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 24 квітня 2014 року з 13:00 до 14:50. Дата 
та час відкриття Зборів: 24 квітня 2014 року о 15:00. Місце реєстрації 
учасників та проведення Зборів: Україна, 11700, Житомирська обл., 
м.  Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 54. Місцезнаходження Това-
риства: Україна, 11700, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 
вул. Шевченка, 54.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013рік.
5. Затвердження річних фінансових результатів та балансу Товариства 

за 2013 рік.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

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

Найменування показника 2013 р. 2012 р.
Усього активів  22710  22918
Основні засоби  10796  10704
Довгострокові фінансові інвестиції  29,0  29,0
Запаси  8670  10092
Сумарна дебіторська заборгованість  1130  324
Грошові кошти та їх еквіваленти  821  1046
Нерозподілений прибуток  -(818)  -(812)
Власний капітал  20969  21787
Статутний капітал  3391  3391
Довгострокові зобов'язання  -  -
Поточні зобов'язання  1741  1131
Чистий прибуток (збиток)  -(818)  -(812)
Середньорічна кількість акцій (шт.)  6782520  6782520
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 -  -

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі: документ, що посвід-
чує особу акціонера чи його представника, та довіреність на право участі 
у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб). Акціонери мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за адресою: Україна, 11700, Житомирської об-
ласті, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 54 (відділ кадрів). Відпо-
відальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генераль-
ний директор Товариства - Вакулюк Л.М. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у Зборах, визначається станом на 
17 квітня 2014 року. Телефони для довідок: Емітент: (04141) 5-23-13,  
(041-41) 5-62-26.

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АБС-УКР» (код ЄДРПОУ 24720911, місцезнаходження: 04050, 
Україна, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд.19-21) повідомляє про 
проведення на вимогу акціонера, який є власником 10 і більше відсо-
тків простих іменних акцій, позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі – Збори).

Дата проведення Загальних зборів: 07 квітня 2014 року.
Час відкриття (проведення) Зборів: 15 година 00 хвилин.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 04050, м. Київ, 

вул.  Миколи Пимоненка, буд. 19-21, оф.1.
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 

участі в Зборах: 14 година 00 хвилин.
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 

участі в Зборах: 14 година 45 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «АБС-УКР», 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 
01 квітня 2014 року).

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Про попереднє ознайомлення з умовами Мирової угоди.
4. Про затвердження Нової редакції Статуту.
5. Про обрання Директора Товариства.
6. Про надання повноважень на підписання нової редакції Ста-

туту.
Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства 

будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України 
«Про акціонерні товариства». Якщо до порядку денного будуть вне-
сені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціоне-
рам Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів 
в порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товари-
ства»

Для участі в Загальних зборах необхідно мати при собі документи, 
які ідентифікують особу акціонера, а представникам акціонерів додат-
ково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повно-
важення, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного за-
конодавства України.

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 04050, 
м.  Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 19-21, оф.1 кожного вівторка з 
10.00 до 12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 16.00, а в день проведення 
Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Керуючий санацією 
Шнипко Максим Миколайович.

Телефон для довідок: (044) 486-54-90.
Керуючий санацією  Шнипко М.М.

ПУБЛiЧНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“СПЕцiАЛiЗОВАНЕ УПРАВЛiННЯ 

“ТРАНСГiДРОМЕХАНiЗАцiЯ”
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 

"Спецiалiзоване управлiння 
"Трансгiдромеханiзацiя"

2. Код за ЄДРПОУ 01385930
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Електрикiв
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 353-36-92 (044) 353-36-91
5. Електронна поштова адреса Transgidro@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття 
інформації

www.Transgidro.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Протоколом засiдання Наглядової ради Товариства 28.02.2014 року 

прийнято рiшення вiдкликати:
Генерального директора – Злотоябка Сергiя Нiсоновича (згоди на роз-

криття паспортних даних не надано). Пiдстава для звiльнення – рiшення 
Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 28.02.2014 р.) Частка, якою 
володiє в статутному капiталi Товариства – 0 %. На цiй посадi перебував з 
22.07.2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.

Протоколом засiдання Наглядової ради Товариства 28.02.2014 року 
прийнято рiшення обрати:

Генерального директора – Черниша Валерiя Сергiйовича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Пiдстава для призначення – рiшення 
Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 28.02.2014 р.)Частка, якою 
володiє в статутному капiталi Товариства – 0 %. Строк, на який призначено 
посадову особу - до переобрання. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї 
дiяльностi – заступник директора, директор, виконуючий обов'язки гене-
рального директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

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 ________ Черниш Валерiй Сергiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.03.2014
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повненайменуванняемітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь»

2. Код за ЄДРПОУ 01130621
3. Місцезнаходження 95491, м. Сiмферополь, пл. Аеропорту, 15
4. Міжміський код, телефон та факс:(0652) 595516 (0652) 595785
5. Електронна поштова адреса: office@airport.crimea.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.airport.crimea.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Цивiльного та Господарського кодексів України, Законами 

України «Про управлiння об’єктами державної власностi», «Про акцiонернi 
товариства», Положенням про Фонд майна Автономної Республiки Крим, 
затвердженим постановою Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим вiд 
01.03.2011р. №82 (зi змiнами), згiдно Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» ( у новiй 
редакцiї), затвердженого наказом Фонду майна Автономної Республiки 
Крим вiд 01 листопада 2011 року № 501, на пiдставi наказу Фонду майна 
Автономної Республіки Крим від 02 березня 2014 року № 79 та подання 
виконуючого обов`язки Голови Правління ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ АЕРО-
ПОРТ «СІМФЕРОПОЛЬ» від 02.03.2014 року 

наказом Фонду майна Автономної Республiки Крим (згiдно Статуту 
ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» на перiод надходження  
100 вiдсоткiв акцій Товариства у власності Автономної Республiки Крим по-
вноваження загальних зборiв Товариства без їх скликання безпосередньо 
виконує Фонд майна Автономної Республiки Крим) № 81 вiд 02 березня  
2014 року «Про затвердження складу Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ»,

- Відсторонений від посади Голови Правління ПУБЛiЧНОГО 
АКцiОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МiЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 
«СiМФЕРОПОЛЬ» Солдатко Борис Якович, згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, не 
володiє акцiями ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь», не має не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посадi перебу-
вав з 25.03.2013 року до 02.03.2014 року.

- Припинено повноваження членів Правління ПУБЛiЧНОГО АКцiО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МiЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СiМФЕРОПОЛЬ»:

Артміна Володимира Івановича - радника генерального директора з 
внутрішньої політики ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь», згоди 
на розкриття паспортних даних не надано, на час прийняття рішення не 
володіє часткою в статутному капіталі емітента, не володіє акціями  
ПАТ «МА «Сімферополь», не має непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини. На посаді перебував з 15.05.2012 року до 02.03.2014 року.

Подимкіна Олександра Миколайовича – начальника відділу матері-
ально – технічного

Постачання ПАТ«Міжнародний аеропорт «Сімферополь» , згоди на роз-
криття паспортних даних не надано, на час прийняття рішення не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента, не володіє акціями ПАТ «МА «Сім-
ферополь», не має непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини. На посаді перебував з 18.09.2013р. до 02.03.2014 року

Саламахи Павла Івановича – заступника генерального директора з 
розвитку та

будівництва ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь», згоди на 
розкриття паспортних даних не надано, на час прийняття рішення не воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента, не володіє акціями ПАТ «МА 
«Сімферополь», не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. На посаді перебував з 18.09.2013 р. до 02.03.2014 року.

1. Затвердити персональний склад Правління Публічного акціо-
нерного товариства «Міжнародний аеропорт «Сімферополь»:

Виконуючий обов`язки Голови Правління ПУБЛiЧНОГО 
АКцiОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МiЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 
«СiМФЕРОПОЛЬ» призначений Плаксін Євген Васильович - – дирек-
тор з виробництва ПАТ «Мiжнароднийаеропорт «Сiмферополь», згоди 
на розкриття паспортних даних не надано, на час прийняття рiшення не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента, не володiє акцiями  
ПАТ «МА «Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Призначено на невизначений строк ( до призначення Го-
лови Правління).

Iншi посади, якi обіймав протягом останніх п`яти рокiв: 2008р. - началь-
ник юридичного вiддiлу ПАТ «МА «Сiмферополь», з 03.2012 - 01.2013 рiк - 
директор виробничого департаменту - заступник виконавчого директора 
ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь», з 01.2013 - директор з ви-
робництва ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь», з 03.2014року ви-
конуючий обов`язки Голови Правління - генерального директора ПАТ «МА 
«Сімферополь» 

- призначений членом Правління ПАТ «Міжнародний аеропорт 
«Сімферополь»

Балабай Сергій Миколайович – начальник служби управління персо-
налом ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь», згоди на розкриття 
паспортних даних не надано, на час прийняття рiшення не володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», 
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Призна-
чено строком на п`ять років.

Iншi посади, якi обіймав протягом останніх п`яти рокiв: вересень 2008 
року - квітень 2010 р. старший помічник військового прокурора Військово-
Морських Сил України, січень 2012 року начальник відділу кадрів ПАТ «МА 
«Сімферополь», жовтень 2012 року начальник служби управління персо-
налом ПАТ «МА «Сімферополь».

- призначений членом Правління ПАТ «Міжнародний аеропорт 
«Сімферополь»

Пучкін Андрій Володимирович – начальник юридичного відділу  
ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь», згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано, на час прийняття рiшення не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Призначено 
строком на п`ять років.

Iншi посади, якi обіймав протягом останніх п`яти рокiв: з січня 2003 року 
старший юрисконсульт юридичного відділу ПАТ «МА «Сімферополь», з бе-
резня 2012 року начальник юридичного відділу ПАТ «МА «Сімферополь». 

- призначена членом Правління ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сім-
ферополь»

Римарь юлія Вікторівна – начальник відділу договорів ПАТ «Міжна-
родний

аеропорт «Сімферополь», згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано, на час прийняття рішення не володіє часткою в статутному капіталі 
емітента, не володіє акціями ПАТ «МА «Сімферополь», не має непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини. Призначена строком на 
п`ять років.

Інші посади, які обіймала протягом останніх п`яти рокiв : з березня 2006 
року економіст з договірної роботи договірного відділу РП «МА «Сімферо-
поль», з червня 2009 року ведучий інженер з договорів оренди відділу до-
говорів ВАТ «МА «Сімферополь», з лютого 2010 року заступник начальни-
ка відділу договорів ВАТ «МА «Сімферополь», з січня 2012 року начальник 
відділу договорів ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь».

- призначений членом Правління ПАТ «Міжнародний аеропорт 
«Сімферополь» Титов Максим В`ячеславович – начальник служби го-
ловного механіка ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь», згоди на 
розкриття паспортних даних не надано, на час прийняття рішення не воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента, не володіє акціями ПАТ «МА 
«Сімферополь», не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. 

Призначено строком на п`ять років.
Iншi посади, якi обіймав протягом останніх п`яти рокiв: з жовтня 2002 

року майстер ГПП ОВП у АТБ ДМА «Сімферополь»,з лютого 2012 майстер 
КНОП ВАТ «МА «Сімферополь», з травня 2012 р. виконуючий обов`язки 
головного інженера – начальника служби головного механіка ПАТ «МА 
«Сімферополь», з листопада 2012 головний інженер - начальник служби 
головного механіка, з січня 2013 року начальник служби головного механі-
ка СГМ ПАТ «МА «Сімферополь». 

- призначений членом Правління ПАТ «Міжнародний аеропорт 
«Сімферополь»

Торбач Микола Миколайович – заступник генерального директора з 
авіаційній безпеки ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» ,згоди на 
розкриття паспортних даних не надано, на час прийняття рішення не воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента, не володіє акціями ПАТ «МА 
«Сімферополь», не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. Призначено строком на п`ять років.

Iншi посади, якi обіймав протягом останніх п`яти років: з липня 2008 р. - 
директор з авіаційної безпеки РП «Міжнародний аеропорт «Сімферо-
поль»; з січня 2010 заступник Голови Правління з авіаційної безпеки 
ВАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь», з січня 2013 року заступ-
ник генерального директора з авіаційної безпеки ПАТ «МА «Сімферо-
поль. 

2. Наказ Фонду майна Автономної Республіки Крим від 18.09.2013 року 
№322 «Про затвердження складу Правління ПАТ «Міжнародний аеропорт 
«Сімферополь» втратив чинність згідно Наказу Фонду майна АРК № 81 від 
02.03.2014 року.

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

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

В.о.Голови 
Правлiння-генерального 
директора                                                  Євген Васильович Плаксін
                                                  (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

03.03.2014р.

ПУБЛiЧНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МiЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СiМФЕРОПОЛЬ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» 

2. Код за ЄДРПОУ 01130621
3. Місцезнаходження 95491, м. Сiмферополь, пл. Аеропорту, 15
4. Міжміський код, телефон та факс:(0652) 595516; (0652) 595785
5. Електронна поштова адреса: office@airport.crimea.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.airport.crimea.ua
7. Вид особливоїінформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Цивiльного та Господарського кодексів України, Законами 

України «Про управлiння об’єктами державної власності», «Про акцiонернi 
товариства», Положенням про Фонд майна Автономної Республiки Крим, 
затвердженим постановою Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим вiд 
01.03.2011р. №82 (зi змiнами), згiдно Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» ( у новiй 
редакцiї), затвердженого наказом Фонду майна Автономної Республiки 
Крим вiд 01 листопада 2011 року № 501, 

наказом Фонду майна Автономної Республiки Крим (згiдно Статуту 
ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» на перiод надходження  
100 вiдсоткiв акцій Товариства у власності Автономної Республiки Крим по-
вноваження загальних зборiв Товариства без їх скликання безпосередньо 
виконує Фонд майна Автономної Республiки Крим) № 80 вiд 02 березня 
2014 року «Про затвердження складу Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 
«СIМФЕРОПОЛЬ»,

- Припинено повноваження Голови Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 
«СIМФЕРОПОЛЬ Єльцовой Людмили Василiвні – заступника Мiнiстра 
фінансів Автономної Республiки Крим, згоди на розкриття паспортних даних 
не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, не володiє 
акцiями ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь», не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посадi перебувала з 
05.02.2014 року до 02.03.2014 року.

- Припинено повноваження члена Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 
«СIМФЕРОПОЛЬ Шукаєва Максима Валерійовича – радника Голови 
Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано, на час прийняття рiшення не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посадi пе-
ребував з 13.11.2012 року до 02.03.2014 року.

- Припинено повноваження члена Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 
«СIМФЕРОПОЛЬ Ванханена iвана Вiл`ямовича - голови 
Республiканського комiтету Автономної Республiки Крим по транспор-
ту та зв`язку, згоди на розкриття паспортних даних не надано, на час прий-
няття рiшення не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, не володiє 
акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. На посадi перебував з 17.04.2013 року до 
02.03.2014 року.

- Припинено повноваження члена Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 
«СIМФЕРОПОЛЬ Чепурко Вiктора Вiкторовича – начальник вiддiлення 
ПАТ «Фiнбанк» №56 м. Сiмферополь, згоди на розкриття паспортних да-
них не надано, на час прийняття рiшення не володiє часткою в статутному 
капiталiемiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посаді перебував 
з 13.11.2012 року до 02.03.2014 року 

- Припинено повноваження члена Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 
«СIМФЕРОПОЛЬ» Плаксiна Євгена Васильовича – директора з вироб-
ництва ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь», згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано, на час прийняття рiшення не володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА 
«Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. На посаді перебував: з 14.02.2008 року до 02.03.2014 року. 

1. Затвердити персональний склад Наглядової ради Публічного ак-
ціонерного товариства «Міжнародний аеропорт «Сімферополь»:

- Головою Наглядової ради ПУБЛiЧНОГО АКцiОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МiЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СiМФЕРОПОЛЬ» призначено Нара-
єв Генадій Павлович, Голова Республiканського комiтету Автономної 
Республiки Крим з охорони навколишнього природного середовища, 
згоди на розкриття паспортних даних не надано, на час прийняття рiшення 
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, не володiє акцiями  
ПАТ «МА «Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Призначено строком на п`ять рокiв.

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: З лютого 
по грудень 2008 року - директор ТОВ «Кримська мехколона № 8». З квітня 
2009 року по січень 2011 року - помічник-консультант народного депутата 
України. C квітня 2012 до лютого 2014 року - директор навчально-наукового 
центру рекреації і туризму Київського національного університету  
ім. Т. Шевченка, з лютого 2014 Голова Республіканського комітету АРК з 
охорони навколишнього природного середовища.

- Заступником голови Наглядової ради ПУБЛiЧНОГО АКцiОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МiЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СiМФЕРОПОЛЬ» призна-
чено Доніч Сергiй Георгiєвич – Перший заступник Голови Ради міні-
стрів Автономної Республiки Крим, згоди на розкриття паспортних даних 
не надано, на час прийняття рiшення не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Призначено строком 
на п`ять рокiв.

Iншi посади, якi обіймав протягом останніх п`яти рокiв: З 2002 по 2010 р. – 
міністр охорони здоров’я Автономної Республiки Крим. З сiчня по вересень 
2011р. – Головний лiкар Кримської республiканської установи «Клiнiчна лі-
карня iм. Н.А.Семашко «. З жовтня 2011 р. - проректор Кримського держав-
ного медичного унiверситету iм.С. I. Георгiєвського З грудня 2011 р. – пер-
ший заступник Голови Верховної Ради Автономної Республiки Крим, з 
лютого 2014 року – Перший заступник Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим.

Призначено членами Наглядової ради ПУБЛiЧНОГО АКцiОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МiЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СiМФЕРОПОЛЬ»:

- Тихомиров Олексій Миколайович, депутат Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим, згоди на розкриття паспортних даних не надано, на 
час прийняття рiшення не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, 
не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини. Призначено строком на п`ять рокiв.

Iншi посади, якi обіймав протягом останніх п`яти рокiв: заступник дирек-
тора ТОВ «Атан-Крим».

- Шевченко юрій Віталійович – – Голова Республiканського комiтету 
Автономної Республiки Крим по транспорту та зв`язку, згоди на роз-
криття паспортних даних не надано, на час прийняття рiшення не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА 
«Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Призначено строком на п`ять рокiв.

Iншi посади, якi обіймав протягом останніх п`яти рокiв: згоди на розкрит-
тя даних не надано.

- Крюков Сергiй Георгiєвич – заступник начальника Головного 
управлiння Мiндоходiв в АР Крим, згоди на розкриття паспортних даних 
не надано, на час прийняття рiшення не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Призначено строком 
на п`ять рокiв.

Iншi посади, якi обіймав протягом останніх п`яти рокiв: згоди на розкрит-
тя даних не надано.

- Клипа Надiя Миколаївна – заступник голови Фонду майна Авто-
номної Республiки Крим, згоди на розкриття паспортних даних не надано, 
на час прийняття рiшення не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, 
не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини. Призначено строком на п`ять рокiв.

Iншi посади, якi обіймала протягом останніх п`яти рокiв: заступник голо-
ви Фонду майна Автономної Республiки Крим.

- Сметанюк Наталiя Василiвна – заступник начальника вiддiлу кор-
поративного управлiння та банкрутства Фонда майна Автономної 
Республiки Крим, згоди на розкриття паспортних даних не надано, на час 
прийняття рiшення не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, не 
володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Призначено строком на п`ять рокiв.

Iншi посади, якi обіймала протягом останніх п`яти рокiв: згоди на роз-
криття даних не надано.

- Волочай Олександр Миколайович – голова профспілкового комі-
тету ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СІМФЕРОПОЛЬ», згоди на роз-
криття паспортних даних не надано, на час прийняття рiшення не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА 
«Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Призначено строком на п`ять рокiв.

Iншi посади, якi обіймала протягом останніх п`яти років: з 01.01.2009 
року голова профспілкового комітету ВАТ «МА «Сімферополь» (ПАТ «МІЖ-
НАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СІМФЕРОПОЛЬ»). 

- Турков Микола Герасимович – заступник генерального директора 
ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» з особливо важливих по-
льотів - начальник аеровокзального комплексу, згоди на розкриття пас-
портних даних не надано, на час прийняття рiшення не володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», 
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Призна-
чено строком на п`ять рокiв.
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Iншi посади, якi обіймав протягом останніх п`яти рокiв: з 1996 року - на-
чальник служби органiзацiї авiаперевезень ДМА «Сiмферополь «, серпень 
2009 року директор аеровокзального комплексу ВАТ «МА « Сiмферополь  
« , лютий 2010 року заступник директора комплексу сервiсу та особливо 
важливих польотiв з експлуатацiї термiналiв та обладнання ВАТ « МА 
«Сiмферополь» ,з квiтня 2011 року заступник керiвника комплексу сервiсу i 
ОВП з експлуатацiї термiналiв та обладнання ВАТ «МА « Сiмферополь « , з 
травня 2011 року начальник служби перевезень ВАТ « МА «Сiмферополь «, 
з серпня 2011 року заступник директора комерцiйного департаменту з пере-
везень i ОВП , з грудня 2012 року заступник голови правлiння з перевезень 
i особливо важливих польотiв ПАТ « МА « Сiмферополь « , з сiчня 2013 за-
ступник генерального директора з особливо - важливих перевезень - на-
чальник аеровокзального комплексу.

2. Наказ Фонду майна Автономної Республіки Крим від 13.11.2012 року 
№457 «Про затвердження складу Наглядової ради ПАТ «Міжнародний ае-
ропорт «Сімферополь» (зі змінами) втратив чинність згідно Наказу Фонду 
майна АРК №80 від 02.03.2014 року.

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

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

В.о.Голови 
Правлiння-генерального 
директора                                                  Євген Васильович Плаксін
                                                 (підпис)      (ініціали та прізвище керівника) 

03.03.2014

ПУБЛiЧНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МiЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СiМФЕРОПОЛЬ» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь»
2. Код за ЄДРПОУ 01130621
3. Місцезнаходження 95491, м. Сiмферополь, пл. Аеропорту, 15
4. Міжміський код, телефон та факс:(0652) 595516 (0652) 595785
5. Електронна поштова адреса: office@airport.crimea.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.airport.crimea.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Цивiльного та Господарського кодексів України, За-

конами України «Про управлiння об'єктами державної власності», «Про 
акцiонернi товариства», Положенням про Фонд майна Автономної 
Республiки Крим, затвердженим постановою Ради мiнiстрiв Автономної 
Республiки Крим вiд 01.03.2011р. №82 (зi змiнами), згiдно Статуту 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРО-
ПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» ( у новiй редакцiї), затвердженого наказом 
Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 01 листопада 2011 року 
№ 501, 

наказом Фонду майна Автономної Республiки Крим(згiдно Статуту 
ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» на перiод надходження  
100 вiдсоткiв акцій Товариства у власності Автономної Республiки Крим 
повноваження загальних зборiв Товариства без їх скликання безпосеред-
ньо виконує Фонд майна Автономної Республiки Крим) № 79 вiд 02 берез-
ня 2014 року «Про керівника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ»,

1. Відсторонений від посади Голови Правління ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 
«СIМФЕРОПОЛЬ» Солдатко Борис Якович ( підстава п. 11.5.2. Статуту 
ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь») – згоди на розкриття пас-
портних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента, не володiє акцiями ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь», 
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посадi 
перебував з 25.03.2013 року до 02.03.2014 року.

2. Виконання обов`язків Голови Правління – генерального директора 
ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» покласти на директора з ви-
робництва Плаксіна Євгена Васильовича до призначення Голови Прав-
ління ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» у встановленому за-
конодавством порядку.

Плаксiн Євген Васильович – виконуючий обов`язкі Голови Правлін-
ня – генерального директора ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферо-
поль» згоди на розкриття паспортних даних не надано, на час прийняття 
рiшення не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, не володiє 
акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Призначено на невизначений строк ( до 
призначення Голови Правління).

Iншi посади, якi обіймав протягом останніх п`яти рокiв: 2008р. - началь-
ник юридичного вiддiлу ПАТ «МА «Сiмферополь», з 03.2012 - 01.2013 рiк - 
директор виробничого департаменту - заступник виконавчого директора 
ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь», з 01.2013 - директор з ви-
робництва ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь».

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

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

В.о. Голови 
Правлiння-генерального 
директора                                               Євген Васильович Плаксін
                                              (підпис)     (ініціали та прізвище керівника) 

03.03.2014р.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПрАТ «ТРИКОТАЖ»

(ідентифікаційний код 05496750, місцезнаходження: 99003, 
м. Севастополь, вул. Комуністична, б.12)

Повідомляє що чергові річні загальні збори акціонерного товариства 
(далі — збори) відбудуться 09 квітня 2014 року об 10-00 за адресою: 
м. Севастополь, вул. Комуністична,12, тех. відділ.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для 
участі у загальних зборах: з 9-30 до 9-55 год. за місцем проведення збо-
рів 09 квітня 2014 року. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу, для представників акціонерів — також довіреність 
на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 03 квітня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Затвердження робочих органів та регламенту загальних зборів.
2. .Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

у 2013р та прийняття рішення по звіту директора.
3. Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансової діяльності то-

вариства за 2013 рік .
4. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 

2013р.
5. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства, та обрання 

членів Наглядової ради Товариства
6. Припинення повноважень Ревізора Товариства, та обрання Ревізора 

Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
До дати проведення зборів акціонері за письмовим запитом можуть 

ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного за адресою: м. Севастополь, вул..Комуністич-
на,  б.12 кабінет директора товариства в робочі дня с 9-00 до 17-00 год. А 
в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
директор товариства Остапенко Людмила Миколаївна.

Довідки за телефоном 0692-55-28-37.
Акціонері в порядку, встановленому законодавством, мають право 

вносити пропозиції щодо питань порядку денного та проектів рішень зі 
запропонованих питань.

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

Найменування показника Період
звіт-
ний

попе-
редній

Усього активів 1277 1319
Основні засоби 1217 1257
Довгострокові фінансові інвестийії - -
Запаси 25 24
Сумарна дебіторська заборгованість 10 5
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 25
Нерозподілений прибуток -338 -276
Власний капітал 1151 1215
Статутний капітал 80 80
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 109 -
Чистий прибуток - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20515 20515
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

Директор ______________________________ Л.М.Остапенко 
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОАЛЬЯНС-ХХІ СТОРІЧЧЯ»

(ЄДРПОУ 31282328)
(надалі – Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиїв-

ська,  10) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства 
(далі  – Збори), відбудуться 25 квітня 2014 р. об 10.00 годині за адресою: 
м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 208.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних Зборах: станом на 18 годину 21 квітня 2014 року. 

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

гламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013 р та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2013 р.

4. Звіт Наглядової ради за 2013 р. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. та порядку розпо-

ділу прибутків та покриття збитків Товариства за 2013 р.
6. Про діяльності Товариства в 2014 р. Затвердження бюджету Товари-

ства на 2014 р.
7. Про визначення планових показників розподілу прибутку в 2014 р.
8. Про обрання Директора Товариства. 
9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової Ради 

Товариства.
Реєстрація учасників Зборів відбудеться 25 квітня 2014 року з 9.00 до 

9.50 год. за місцем проведення зборів.
Під час підготовки до зборів з матеріалами та документами можна 

ознайомитись в робочі дні з 9.00 до 18 години за адресою: м. Київ, 
вул.  Старокиївська, 10.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Луканєва Н.І.

Довідки за телефоном: (044)593-79-81.
Основні показники 

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 18860 20742
Основні засоби 7 10
Довгострокові фінансові інвестиції — —
Запаси — —
Сумарна дебіторська заборгованість 4754 9106
Поточні фінансові інвестиції 14098 11623
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 3
Нерозподілений прибуток (збиток) (2105) (85)
Власний капітал 13366 15386
Статутний капітал 15357 15357
Довгострокові зобов'язання — —
Поточні зобов'язання 5494 5356
Чистий прибуток (збиток) (2020) 7716
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1535731 1535731
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

10 11

В.о. директора 
ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя  Отченаш А. А.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРЕЗЬКА 
ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА» (далі-Товариство)

(код ЄДРПОУ 00376165)
місцезнаходження: 86600, Україна, Донецька обл., м. Торез, провулок 

Мельничний, 8
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 

«15» квітня 2014р. об 11 годині за адресою: 86600, Україна, Донецька  обл., 
м. Торез, провулок Мельничний, 8, кабінет Голови правління.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – станом на 24 годину 09.04.14р.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводитиметься 
15 квітня 2014 р. за місцем проведення Зборів. Початок реєстрації акціо-
нерів – 10:00 год. Закінчення – 10:50 год.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, 
що посвідчує особу, а представникам акціонерів – довіреність, засвідчену 
згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів, затвердження 

регламенту Зборів.
2. Прийняття рішення про обрання лічильної комісії. 
3. Затвердження Звіту правління про результати фінансово-

господарської діяльності товариства за 2012, 2013 рік.
4. Затвердження Звіту наглядової ради за 2012, 2013 рік.
5. Затвердження Звіту та висновків ревізійної комісії за 2012, 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012, 2013 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 

2012 .2013рік.
8. Прийняття рішення про вчинення товариством значного правочину.

. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ  «То-
резька харчосмакова фабрика» (тис.грн)

Найменування показника Період
2013 рік 2012 рік 2011 рік

Усього активів 7176 7253 7248
Основні засоби 4457 4678 4700
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Запаси 597 879 567
Сумарна дебіторська заборгованість 327 355 438
Грошові кошти та їх еквіваленти - 3 1
Нерозподілений прибуток -1541 -1310 -209
Власний капітал 1451 1450 1450
Статутний капітал 733 733 733
Довгострокові зобов’язання - 13 13
Поточні зобов’язання 1383 1553 612
Чистий прибуток (збиток) -231 -1101 -1057
Середньорічна кількість акцій (шт..) 5898 5898 5898
Кількість власних акцій викуплених 
протягом переіоду (шт..)

- - -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- - -

Чисельність працівників (осіб) 32 116 137

З документами щодо порядку денного можна ознайомитись за адре-
сою: 86600, Україна, Донецька обл., м. Торез, провулок Мельничний, 8, 
кабінет головного бухгалтера, відповідальна особа – Стецюра Світлана 
Василівна, в робочі дні, в робочий час, а також у день проведення Загаль-
них зборів за місцем їх проведення. 

Телефон для довідок: 06-254-3-23-55.
Голова правління  Козаков О.i.
ПрАТ «Торезька харчосмакова фабрика»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАРИБГОСП».

Організаційно-правова форма емітента - Публічне акціонерне товари-
ство.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 00476748
Місцезнаходження емітента – 39023, Полтавська обл., Глобинський  р-н, 

с. Бугаївка, вул. 40-років Перемоги, 2-А.
Міжміський код, телефон на факс емітента – (05365) 3-74-44.
Електронна поштова адреса емітента – 00476748@atrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – http://00476748.infosite.com.ua.
Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
2. Текст повідомлення

На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 04 березня 2014  року 

за власним бажанням звільнено з посади генерального директора ПАТ «Пол-
таварибгосп» Панасюка Василя Івановича (паспорт НС 281598, виданий Мо-
настирищенським РВ УМВС України в Черкаській обл. 28.05.1997 р.). Часткою 
у статутному капіталі Товариства не володіє. Перебував на даній посаді 4 мі-
сяці. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 04 березня 2014  року 
призначено виконуючим обов’язки генерального директора ПАТ  «Полтава-
рибгосп» Ранського Миколу Федоровича (паспорт КО 445997), виданий Гло-
бинським РВ УМВС України в Полтавській області 22.11.2002 р.). Строк, на 
який призначено посадову особу - до 04 червня 2014 року. Часткою у статут-
ному капіталі Товариства не володіє. Посади, які обіймав протягом своєї ді-
яльності: директор з виробництва ВАТ «Полтаварибгосп». Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

3.2. Виконуючий обов’язки генерального директора Ранський Ми-
кола Федорович, 04.03.2014 р.
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ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД «ЕКВАТОР»

(місцезнаходження: 54020, Миколаївська область, м. Миколаїв, 
вул.  Декабристів, буд. 60, ідентифікаційний код 14308032), надалі – 
Товариство, повідомляє про проведення річних Загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться 18 квітня 2014 року за адресою: Миколаїв-
ська обл., м. Миколаїв, вул. Декабристів, 60, конференц-зал 
підприємства.

Початок зборів о 15.00 годині. 
Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення 

зборів з 14.00 годин до 14.45 годин 18 квітня 2014 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах – 14 квітня 2014 р.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно мати: 
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, 

що посвідчує особу;
- довіреність або інші документи, що відповідно до чинного за-

конодавства підтверджують повноваження,- представникам акці-
онерів.

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

1. Звіт директора про результати діяльності Товариства за 
2013  рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту та висновків.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження розподілу прибутку за 2013 фінансовий рік.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції.
7. Внесення змін до внутрішніх нормативних актів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та чле-

нів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних 

членів Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та 

членів Ревізійної комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники 
фінансово - господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Звітний 2013 

р.
Попередній 

2012 р.
Усього активів 186198 144412
Основні засоби 53223 27872
Довгострокові фінансові інвестиції 457 468
Запаси 37609 29795
Сумарна дебіторська заборгованість 24753 19632
Грошові кошти та їх еквіваленти 65846 53987
Нерозподілений прибуток 51362 32083
Власний капітал 78848 59569
Статутний капітал 998 998
Довгострокові зобов’язання 533 406
Поточні зобов’язання 106817 84321
Чистий прибуток (збиток) 19279 11745
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19957919 19957919
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

683 668

Акціонери Товариства можуть особисто ознайомитися з докумен-
тами, що пов’язані з питаннями порядку денного зборів у робочі дні з 
9.00 годин до 16.00 годин за адресою: Миколаївська обл., м. Микола-
їв, вул. Декабристів, 60, відділ кадрів підприємства, каб. № 43. Відпо-
відальна особа Тищенко Ніна Олександрівна.

Пропозиції щодо порядку денного зборів направляти в письмовій 
формі за адресою Товариства. 

Телефони для довідок: (0512) 58-09-38, 58-09-03 
ПАТ «Завод «Екватор»

Шановний акціонере!
ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВ-

ОПОРЯДКОМПЛЕКТ» (надалі – Товариство) з місцезнахо-
дженням за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 9, повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 
(надалі - Загальні збори), які відбудуться 08 квітня 2014  року о 
11:00  год. за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 9 у при-
міщенні адмінбудівлі (3 поверх, приймальня).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 02 квітня 2014 р.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися 08 квітня 
2014 року з 10:30 до 11:00 год. за місцем їх проведення. Акціонерам 
для участі у Загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 
особу. Представникам акціонерів необхідно додатково надати доку-
мент, що посвідчує повноваження представника (для керівників юри-
дичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із ста-
туту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження 
керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіре-
ність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства України). 

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифіку-
вати особу, як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів 
Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах). 

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний) 

1.Обрання лічильної комісії. 
2.Обрання голови та секретаря зборів.
3.Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2013 р.
4.Звіт наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 р.
5.Висновок ревізійної комісії про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства у 2013 р.
6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого 

органу Товариства, звіту наглядової ради Товариства, висновку реві-
зійної комісії Товариства.

7.Звіт керуючого санацією, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

8.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
9.Про розподіл прибутку та/або покриття збитків.
10.Про припинення договору про обслуговування рахунку в цінних 

паперах з ПАТ «Фортуна – банк» та затвердження умов договору на 
відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах з іншою депо-
зитарною установою.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, 
пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, у робочі дні з 
01.04.2014 по 07.04.2014 р.р. з 10:00 до 11:00 год. за адресою: 
м.  Київ, вул. Будіндустрії, 9 (3 поверх). 

Телефон для довідок: (044) 285-57-60. Контактна особа – Якимчук 
Сергій Миколайович.

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

Найменування показника Період
Звітний 
(2013 р.)

Попере-
дній

(2012 р.) 
Усього активів   71595 69941
Основні засоби  11931 11267
Довгострокові фінансові інвестиції   44936 45000
Запаси   3505 3135
Сумарна дебіторська заборгованість   4711 6043
Грошові кошти та їх еквіваленти   6004 1309
Нерозподілений прибуток   13407 (12419)
Власний капітал   15207 (10619)
Статутний капітал   1800 1800
Довгострокові зобов'язання   165 -
Поточні зобов'язання   56223 80186
Чистий прибуток (збиток)   25905 (8463)
Середньорічна кількість акцій (шт.)   7200000 7200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

   - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

   - -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

   70 72

Керуючий санацією ПАТ «Київопорядкомплект» А.В. юри-
нець
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента 

ПРИВАТНЕ АКцiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АГРО-
МОНТАЖНАЛАДКА»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

05409188

3. Місцезнаходження емітента 83059 м.Донецьк пр.Iллiча 109-а
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(0622) 95-04-07 (0622) 95-04-07

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

agromontajnalad@pacinsider.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації 

www.agromontazhnaladka.pat.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадо-
вих осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Посадова особа Директор Нiкешин Микола Григорович (паспорт: 

серiя ВЕ номер 579201 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України у 
Донецькiй обл. 09.01.2001р.) припиненi повноваження 24.05.2013р. у 
зв'зку зi смертю.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 84.30553%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займав по-
саду з 1996 року. Рiшення прийнято на засiданнi наглядової ради това-
риства ( протокол б/н вiд 24.05.2013р. ) Посадова особа Директор 
Бардус Олена Миколаївна (паспорт: серiя ВЕ номер 450973 виданий 
Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 15.01.1997р.) при-
значена 24.05.2013р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.79411%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
До цього займала посади :
- Iнженер ПТО треста «Донецькшахтобуд» : з 1989р. по 1999р. ;
- Диспетчер ДГКП «Донгорпастранс» з 1999р. ;
- ревiзор ПрАТ «Агромонтажналадка» з 18.03.2011 р.
Рiшення прийнято на засiданнi наглядової ради товариства ( про-

токол б/н вiд 24.05.2013р. )
Призначено на невизначений термiн

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Бардус Олена Миколаївна
               М.П.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАВІТОН» 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться «18» квітня 
2014 року о 12:00 годині у приміщені адміністративної будівлі товариства за 
адресою: м.Чернівці, вул. Руська, 248, зал засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів (лічильної комі-

сії, голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи зборів 
акціонерів Товариства.

2. Звіт директора ПАТ «Гравітон» про результати фінансово-
господарської діяльності товариства за 2013 рік та визначення основних 
напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту директора.

3. Звіт Наглядової ради про роботу у 2013 році та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. Затвердження зві-
ту ревізійної комісії.

5. Розподіл прибутку за підсумками роботи ПАТ «Гравітон» у 2013 році.
6. Затвердження звіту та балансу ПАТ «Гравітон» за 2013 рік.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах «14» квітня 2014р.
Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів з 10.00 до 

11.45, при собі мати паспорт чи документ, що посвідчує особу, а представни-
кам акціонерів – доручення, оформлені згідно чинного законодавства. 

Ознайомитися з документами з питань порядку денного акціонерам 
можна у робочі дні та робочий час за місцезнаходженням товариства за 

адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248, в кабінеті бухгалтерії у головного 
бухгалтера. Довідки за тел. (0372) 55 – 99 – 89.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 21473 23594
Основні засоби 10080 7260
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3893 3910
Сумарна дебіторська заборгованість 3055 4138
Грошові кошти та їх еквіваленти 52 65
Нерозподілений прибуток 257 240
Власний капітал 21212 21828
Статутний капітал 19749 19749
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 261 1766
Чистий прибуток (збиток) 17 610
Середньорічна кількість акцій (шт.) 78 995 296 78 995 296
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) 27 20

Директор ПАТ «Гравітон»  Чоронусенко В.А.

Акціонеру ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КАЛЬЧИцЬКИЙ КАР'ЄР»

Шановний акціонере! 
Правління ПрАТ «Кальчицький кар'єр» відповідно до вимог Закону 

України «Про акціонерні товариства», повідомляє, що чергові загальні 
збори акціонерів та їхніх представників відбудуться 22 квітня 2014 о 10:00 
за адресою: 87040, Донецька область, Володарський район, с. Каль-
чик , адміністративний корпус ПрАТ «Кальчицький кар'єр». Реєстра-
ція акціонерів для участі у зборах буде здійснюватись за місцем проведен-
ня зборів в день їх проведення з 09:30г до 10:00г. Для участі у зборах 
акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів – оформлене належним чином доручення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ  «Кальчицький кар'єр» за 2013 рік, затвердження річного балансу станом 
на 31.12.2013р. і річного звіту. Розподілення прибутку та виплата дивідендів.

2. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2013 рік.
3. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік 
4. Внесення змін до приведення Статуту у відповідність до вимог чин-

ного законодавства
З матеріалами порядку денного акціонер може ознайомитися за міс-

цем знаходження Товариства з «10».03.2014р з 10:00 до 15:00 (крім ви-
хідних: Субота, Неділя).Довідки за телефоном: (06246) 2-41-70.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2013 рік (тис.грн.)
Найменування показника Звіт-

ний, за 
2013 рік

Пере-
дній, за 
2012 рік

Усього активів 80692 82345
Основні засоби 45538 47921
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 26197 27911
Сумарна дебіторська заборгованість 691 505
Грошові кошти та еквіваленти 236 16
Нерозподілений прибуток -17692 -16923
Власний капітал 11805 12574
Статутний капітал 25040 25040
Довгострокові зобов’язання - 82
Поточні зобов’язання 68887 72584
Чистий прибуток(збиток) -769 3174
Середньорічна кількість акцій (шт.) ---- -----
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

---- -----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій

---- -----

Чисельність працівників на кінець звітного періоду 122 136

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано У 
Відомостях ДКцПФР №45 від 06.03.2014р

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні

Голова правління ПрАТ «Кальчицький кар’єр»           А.Л. Булава
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКІВСЬКИЙ юВЕЛІРНИЙ ЗАВОД» 

(код за ЄДРПОУ 00227258, 
місцезнаходження 61010, м. Харків, пр. Гагаріна, 12)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуть-
ся 08  квітня 2014 року о 13-30 за адресою: м. Харків, пр. Гагарі-
на,  12, будинок заводоуправління літ. «В-2» (адміністративно-
побутовий корпус), 2 поверх, кабінет директора. Реєстрація учас-
ників відбудеться у день та за місцем проведення зборів з 13-00 до 
13-25. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 02 квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Вибори лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів 
акціонерів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-
рів.

3. Звіт директора ПРАТ «ХЮЗ» про результати діяльності Товари-
ства у 2013 році та виконання рішень загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Наглядової ради ПРАТ «ХЮЗ» про результати діяльності 
Товариства у 2013 році.

5. Звіт Ревізійної комісії про діяльність ПРАТ «ХЮЗ» у 2013 році.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
7. Затвердження бюджету ПРАТ «ХЮЗ» на 2014 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011-2013 роки.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПРАТ «ХЮЗ», 

обрання нових членів Наглядової ради ПРАТ «ХЮЗ», затвердження 
умов цивільно-правового договору з членом Наглядової ради 
ПРАТ  «ХЮЗ».

10. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
ПРАТ «ХЮЗ» та обрання нових членів Ревізійної комісії 
ПРАТ  «ХЮЗ».

11. Затвердження нової редакції Статуту ПРАТ «ХЮЗ».
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся ПРАТ «ХЮЗ».
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний 

2013
попередній 

2012
Усього активів 6765 8047
Основні засоби 1713 1906
Довгострокові фінансові інвестиції 19 19
Запаси 3342 3856
Сумарна дебіторська заборгованість 885 1372
Грошові кошти та їх еквіваленти 73 109
Нерозподілений прибуток -4215 -2793
Власний капітал 2119 3541
Статутний капітал 1364 1364
Довгострокові зобов’язання 1500 2290
Поточні зобов’язання 3146 2216
Чистий прибуток (збиток) -1422 -2611
Середньорічна кількість акцій (шт.) 303024 303024
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачений на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

128 136

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м. Хар-
ків, пр. Гагаріна, 12, будинок заводоуправління літ. «В-2» 
(адміністративно-побутовий корпус), 2 поверх, кабінет директора. 
Відповідальна особа – директор ПРАТ «ХЮЗ» Токарєв В.О. В день 
проведення зборів ознайомитись з документами можливо за міс-
цем проведення зборів. 

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати 
документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повнова-
ження, оформлені згідно діючого законодавства.

Директор 
ПрАТ «ХюЗ» ______________________ /Токарєв В.О./ 

м.п. 

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДРУЖБА» (далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 00849014; місцезнаходження: вул. Шкільна, б. 1, 
с.  Люцерна, Вільнянський р-н., Запорізька обл., Україна, 70037) 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «11» квітня 2014 
року о 11-00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 70037, Запорізька обл., 
Вільнянський район., село Люцерна, вулиця Шкільна, будинок 1, ак-
товий зал контори агрогосподарства ПАТ «ДРУЖБА».

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «11» квітня 
2014 року о 10-00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «11»  квіт-
ня 2014 року о 10-45 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 70037, Запорізька 
обл., Вільнянський район., село Люцерна, вулиця Шкільна, буди-
нок  1, актовий зал контори агрогосподарства ПАТ «ДРУЖБА».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів - «07» квітня 2014 року станом на 24-00 
годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2013 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акці-
онерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вар-
тості.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного за-
конодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто 
або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних 
зборів за адресою: 70037, Запорізька обл., Вільнянський район., село Лю-
церна, вулиця Шкільна, будинок 1, кабінет головного бухгалтера контори 
агрогосподарства ПАТ «ДРУЖБА», з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-
00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення 
Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) 
при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену 
довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні 
акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер 
ПАТ  «ДРУЖБА» Котелевець Ольга Миколаївна.

Телефон для довідок : (0243) 9-67-31.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства за 2013 р. (тис.грн.):
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 10705 9830
Основні засоби 9353 8258
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00
Запаси 903 1127
Сумарна дебіторська заборгованість 213 171
Грошові кошти та їх еквіваленти 55 151
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) (9211) (7725)
Власний капітал 7618 7286
Статутний капітал 8836 8836
Довгострокові зобов'язання 118 0
Поточні зобов'язання 2969 2544
Чистий прибуток (збиток) (1486) (2791)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 35343400 35343400
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

(0,04) (0,08)

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

23 24

Генеральний директор ПАТ «ДРУЖБА»  М.О. Спас
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ПАТ «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА» (код за 
ЄДРПОУ 14310922, місцезнаходження: вул. Одинцова, буд. 9, м. Чернігів, 
14030) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
09 квітня 2014 року об 11:00 годині за адресою м. Чернігів, вул. Один-
цова, 9, оф. 410. 

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

рів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

за 2013 рік. 
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 

2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 

2013 рік .
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності)Товариства 

за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про відкликання членів Наглядової ради Товари-

ства.
7.Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що 

укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
ради.

8. Прийняття рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товари-
ства.

9. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 

09  квітня 2014 року з 10:00 до 10:55 за місцем проведення загальних 
зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів - належним чином оформлене доручен-
ня та документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Акціонери 
можуть ознайомитись з матеріалами та проектами документів, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Черні-
гів, вул. Одинцова, 9, оф. 513, в робочі дні та в робочі години. Особа від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів – Міщенко К.А. Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у зборах буде складено на 03 квітня 
2014 року. www.chprt.pat.ua Телефон для довідок: (04622) 3-33-15. 

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

Найменування показника Період
звітний
2013р.

попередній
2012р.

Усього активів 1403 1424
Основні засоби та нематеріальні активи 1214 1251
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 37 12
Сумарна дебіторська заборгованість 53 46
Грошові кошти та їх еквіваленти 75 6
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(23) (14)

Власний капітал 1324 1320
Статутний капітал 361 361
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 79 104
Чистий прибуток (збиток) 4 26
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1445080 1445080
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

16 16

Виконавчий орган

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІНБАНК» 

(місцезнаходження: 65032, Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 4А, 
код за ЄДРПОУ 20041917)

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНБАНК» (далі - Банк) відбудуться 11 квітня 
2014 року о 16.00 годині за адресою: Україна, м. Одеса, проспект Шев-
ченка, 4А (номер кімнати 217)

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління ПАТ «ФІНБАНК» про результати фінансово-

господарської діяльності за 2013 фінансовий рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ФІНБАНК» про результати ді-
яльності за 2013 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ФІНБАНК» про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності за 2013 фінансовий рік. 
Прий няття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 
комісії.

7. Розгляд та затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора за 
результатами аудиту річної фінансової звітності ПАТ «ФІНБАНК» за 
2013  рік. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ФІНБАНК» за 
2013 рік. 

8. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «ФІНБАНК» за 2013 рік.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 11.04.2014р. 

з 15:00 до 15:50 за місцем проведення зборів згідно з переліком (реє-
стром) акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, складе-
ному станом на 24 годину 07.04.2014р. 

Акціонери або їх представники мають право ознайомитись з матеріа-
лами, що готуються до загальних зборів, та проектами рішень з питань 
порядку денного в робочі дні з 10.00 до 17.00 годин за адресою банку: 
м.  Одеса, проспект Шевченка, 4А, номер кімнати 241 у порядку, встанов-
леному внутрішніми документами банку, а також в день проведення за-
гальних зборів під час реєстрації акціонерів. Посадовою особою, відпові-
дальною за ознайомлення акціонерів або їх представників з документами, 
пов’язаними з порядком денним загальних зборів, є Голова Правління 
Банку Смольский К.В. Безпосереднє ознайомлення акціонерів або їх 
представників з документами, пов’язаними з порядком денним загальних 
зборів, здійснює начальних відділу цінних паперів Науменко С.Л.

Довідки можна отримати за тел. (0482) 300-117, 300-169 
Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПАТ  «ФІН-

БАНК» (тис. грн.)
Найменування показника період

2013 рік 2012 рік
Усього активів 2 960 306 2 553 500
Грошові кошти та їх еквіваленти 428 525 211 654
Кошти в інших банках 0 220 400
Кредити та заборгованість клієнтів 2 107 919 1 587 785
Усього зобов'язань 2 731 330 2 375 942
Кошти банків 491 500 757 631
Кошти клієнтів 1 979 838 1 244 893
Усього власного капіталу 228 976 177 558
Статутний капітал 185 050 135 050
Прибуток/Збиток звітного року, що очікує 
затвердження

1 206 (7 307)

Чистий прибуток/Збиток банку 1 206 (7 307)
Чистий прибуток на одну просту акцію 
(грн.)

0,04 (0,25)

Скоригований чистий прибуток на одну 
просту акцію (грн.)

0,04 (0,25)

Правління ПАТ «ФІНБАНК»

Приватне акціонерне товариство «Шляхбуд» (код за ЄДРПОУ 14220580, 
місцезнаходження: вул. Одинцова, буд. 7 Б, м. Чернігів, 14030) повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів товариства 23 квітня 2014 
року о 14:00 годині за адресою вул. Одинцова, буд. 7 Б, м. Чернігів, 14030 
(приміщення дирекції, каб.  №1). Реєстрація акціонерів (їх представників) 
для участі у зборах буде проводитись 23 квітня 2014 року з 12:30 до 13:45 за 
місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (зведеного обліково-
го реєстру власників цінних паперів): 16 квітня 2014 року. 

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

акціонерів: обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвер-
дження регламенту загальних зборів. 

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-
ректора за 2013 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2013 рік. 
Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності товариства за 2013 рік. 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЛЯХБУД» 
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5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 
2013 рік.

6. Обрання керівних органів товариства.
7. Розподіл прибутку за результатами діяльності товариства в 2013 році. 
8. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники мо-

жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за адресою: вул. Одинцова, буд. 7 Б, м. Чернігів, 
14030 (приміщення дирекції, каб.№1) у робочі дні з 09:00 до 12:00, довідки 
за тел.: (04622) 3-51-19. В день проведення зборів акціонери та їх представ-
ники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий няття рі-
шень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальний 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор 
Домашенко Володимир Васильович. 

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

Найменування показника період
звітний 2013 рік попередній 2012 рік

Усього активів 967,2 847,9

Основні засоби 104,1 97,3
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 87,4 48,9
Сумарна дебіторська заборгованість 614,7 640,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 0,1
Нерозподілений прибуток 81,3 (91,7)
Власний капітал 636,3 463,3
Статутний капітал 69,4 69,4
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 330,9 384,6
Чистий прибуток (збиток) 206,9 190,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13890 13890
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

14 14

Генеральний директор ПрАТ «Шляхбуд»

ШАНОВНИЙ АКцІОНЕР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕ-

ГАТНИЙ ЗАВОД» код за ЄДРПОУ-00232124, 36009, м. Полтава, вул. Зінь-
ківська,57 повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів відбу-
дуться 17 квітня 2014 року о 12-00 за адресою: м.Полтава, 
вул.  Зіньківська, 57, зал №1

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться з 11-00 до 11-45. 
Дата складання переліку акціонерів на право участі у Загальних зборах 
акціонерів – на 24.00 годину 11 квітня 2014 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Обрання членів лічильної комісії , визначення термінів її повнова-

жень. Затвердження умов договору про виконання повноважень лічиль-
ної комісії.

2.Звіт Генерального директора ПАТ «ПААЗ» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2013 році та основні напрями діяль-
ності на 2014 рік.

3.Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяль-
ність Товариства у 2013 році. 

4.Затвердження річного звіту ПАТ «ПААЗ» за 2013 рік.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ «ПААЗ».
6.Про прибуток (збиток) Товариства у 2013 році, виплату дивідендів за 

підсумками роботи у 2013 році та формування фондів ПАТ «ПААЗ» у 
2014  році. 

7. Про затвердження договорів, укладених ПАТ» ПААЗ»
8.Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його 

в новій редакції
9.Про зміни в складі органів управління.

Основні показники 
фінансово- господарської діяльності 

підприємства ( тис.грн.)* 2013 рік
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 788 213 777 021
Основні засоби 73 533 72 739
Довгострокові фінансові інвестиції 157 905 7 701
Запаси 18 863 17 751
Сумарна дебіторська заборгованість 534 844 525 860
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 879 1 877
Нерозподілений прибуток -24 096 11 819
Власний капітал 1 120 37 035
Статутний капітал 25 216 25 216
Довгострокові зобов'язання 409 790 373 790
Поточні зобов'язання 377 303 366 196
Чистий прибуток (збиток) -35 915 -35 716
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100863020 100863020

Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

––– –––

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

––– –––

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1000 1016

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер 
має право брати участь у Загальних зборах акціонерів персонально або 
через свого представника. Участь у Загальних зборах є добровільною. Ак-
ціонер самостійно вирішує брати чи не брати йому участь у Загальних збо-
рах акціонерів.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер обов’язково пови-
нен мати при собі документ, що посвідчує його особу ( паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу згідно діючого законодавства України). У ви-
падку реалізації права участі в Загальних зборах акціонерів через пред-
ставника чи уповноважених осіб, останні зобов’язані надати довіреність, 
яка посвідчує повноваження та документ, що посвідчує його особу.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайо-
митися за адресою м. Полтава, вул. Зіньківська, 57, кабінет № 317, з 14-00 
до 16-00 -понеділок,-четвер, з 17 березня 2014 р. Відповідальний за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Литов-
ченко А.П. Акціонери мають право вносити свої пропозиції щодо порядку 
денного зборів шляхом надання таких пропозицій в письмовому вигляді на 
ім’я Генерального директора Литовченка А.П. за адресою: 36009, м.Полта-
ва, вул. Зіньківська, 57не пізніше, ніж за 20 днів до їх скликання, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за 7 днів, врахо-
вуючи строк обігу поштової кореспонденції між поштовими відділеннями 
акціонера і ПАТ «ПААЗ» відповідно.

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

Крім цього, нагадуємо, що згідно Закону «Про депозитарну систему 
України» кожен акціонер зобов'язаний звернутися до депозитарної устано-
ви ТОВ «КрАЗ-Капітал» (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд 
Ярославський, 2, тел. (0536) 76-63-07) для укладання договору про обслу-
говування рахунку в цінних паперах, відкритого йому в ТОВ «КрАЗ-
Капітал».

Після 12 жовтня 2014 року цінні папери власників, які не укладуть такий 
договір, не будуть враховуватися при визначенні кворуму та при голосуван-
ні на Загальних зборах акціонерів. При цьому обмеження стосуються тіль-
ки голосування на Загальних зборах та не впливають на інші права акціо-
нерів щодо належних їм акцій.

Після укладання власником договору про обслуговування рахунка в цін-
них паперах такі обмеження будуть скасовані протягом одного робочого 
дня.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  А.П. Литовченко 

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):
(044) 5864394
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«юНОСТЬ-2» 

інформує про виникнення особливої інформації
(ЄДРПОУ 24103012, 

місце знаходження: 02192, м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-А)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Юность-2»

2. Код за ЄДРПОУ 24103012

3. Місцезнаходження 02192 м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 549-03-83, факс 

 (044) 549-07-08.
5. Електронна поштова адреса unost2@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://24103012.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації – Зміна складу посадових осіб емітен-

та
ІІ. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб

Дата 
прийняття 

рішення

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноважен-
ня)

Посада*

Прізвище, ім’я, по 
батькові або повне 

найменування юридич-
ної особи

Паспортні дані фізичної особи  (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)**  

або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента  
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
03.03.2014 Припинено повноваження Голова Комісії 

з припинення
Буцан Михайло Андрійо-

вич
Паспорт СН 726330, 

виданий 17.03.1998 Харьковським РУ ГУ МВС 
України в м.Києві

0

03.03.2014 Припинено повноваження Член Комісії з 
припинення

Пашинський Володимир 
Володимирович

Паспорт СН 123004, виданий 19.12.1995року 
Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві

10%

03.03.2014 Припинено повноваження Член Комісії з 
припинення

Кондратенко Михайло 
Володимирович

Паспорт СО 921178, виданий 02.11.2002 
Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві

7%

03.03.2014 Призначено Директор Буцан Михайло Андрійо-
вич

Паспорт СН 726330, виданий 17.03.1998 
Харьковським РУ ГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:
Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Юность-2», які відбулися 

03.03.2014 року (протокол № 1/14 від 03.03.2014 року), прийняли рішення 
про скасування рішень Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Юность-2», 
а саме в частині, що стосуються перетворення ПрАТ «Юность-2» на 
ТОВ  «Юность-2». Припинено повноваження Комісії з припинення на при-
значено директора ПрАТ «Юность-2». У зв’язку з прийнятим рішенням змі-
нено склад посадових осіб ПрАТ «Юность-2», а саме: 

- Припинено повноваження Голови комісії з припинення – Буцан Михай-
ло Андрійович, паспорт серії СН № 726330 виданий Харьковським РУ ГУ 
МВС України в м.Києві. Акціями ПрАТ «Юность-2» не володіє. Здійснював 
повноваження Голови Комісії з припинення з 26.04.2013 року по 03.03.2014 
року. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та служ-
бові злочини.

- Припинено повноваження Члена комісії з припинення – Пашинський 
Володимир Володимирович, паспорт серії СН 123004, виданий 
19.12.1995року Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві. Володіє акціями 
товариства у кількості 170 штук, що складає 10% загальної кількості акцій 
товариства. Здійснював повноваження Члена Комісії з припинення з 
26.04.2013 року по 03.03.2014 року. Посадова особа не має непогашеної 
судимості за корисливі та службові злочини.

- Припинено повноваження Члена комісії з припинення – Кондратенко 

Михайло Володимирович, паспорт серії СО № 921178, виданий 02.11.2002 
Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві. Володіє акціями товариства 
у кількості 119 штук, що становить 7% від загальної кількості акцій товари-
ства. Здійснював повноваження Члена Комісії з припинення з 26.04.2013 
року по 03.03.2014 року. Посадова особа не має непогашеної судимості за 
корисливі та службові злочини.

- Призначено директором товариства - Буцан Михайло Андрійович, пас-
порт серії СН № 726330 виданий Харьковським РУ ГУ МВС України в м.Ки-
єві. Акціями ПрАТ «Юность-2» не володіє. Був директором ПрАТ «Юность-2» 
з 09.11.2010 року по 26.04.2013 року. Здійснював повноваження Голови Ко-
місії з припинення ПрАТ «Юность-2» з 26.04.2013 року по 03.03.2014 року. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові 
злочини. Призначено терміном на три роки – до 03.03.2017 року.

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

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

Директор _________ 
(підпис)

Буцан Михайло Андрійович

М.П. 05.03.2014 рік
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ» 
2. Код за ЄДРПОУ: 34186061
3. Місцезнаходження: Україна, 04107, м. Київ, вул. Половецька, будинок 

3/42
4. Міжміський код, телефон та факс: Телефон: +38 (044) 390-88-11; 

факс: +38 (044) 390-88-11
5. Електронна поштова адреса: info@rsb.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.rsb.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна скла-
ду посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Відповідно до рішення Спостережної ради Публічного акціонерного това-

риства «Банк Руский Стандарт» (надалі – Банк) (протокол № 10 від 28  лютого 
2014 року) було припинено (відкликано) повноваження Члена Правління – За-
ступника Голови Правління Банку Ларіонова Євгена Георгійовича на підставі 
підпункту 8 пункту 10.5.6 та пункту 10.6.4 Статуту Банку.

Зміст рішення Спостережної ради (протокол № 10 від 28 лютого 
2014  року):

- припинити (відкликати) повноваження Члена Правління - Заступника Голо-
ви Правління Банку Ларіонова Євгена Георгійовича «28» лютого 2014 року.

Інформація про посадову особу – Ларіонов Євген Георгійович (паспорт 
серія СО № 333359, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 
25 січня 2000 року),Член Правління - Заступник Голови Правління Банку, 
часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента – 
повноваження Члена Правління - Заступника Голови Правління Банку – 
Ларіонова Євгена Георгійовича припинено (відкликано) відповідно до рі-
шення Спостережної ради Банку.

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини - не має. 

Інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на по-
саді - Ларіонов Євген Георгійович перебував на посаді Члена Правління - 
Заступника Голови Правління два роки сім місяців і два дні. 

На посаду Члена Правління - Заступника Голови Правління Банку за-
мість Ларіонова Євгена Георгійовича повноваження якого були припинені 
(відкликані) нікого не призначено.

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

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

Голова Правління ___________________________ А.В. Кисельов
28 лютого 2014 року

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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1. ПРАТ АБС-УКР 63
2. ПРАТ АБС-УКР 51
3. ПАТ АВАНТ-БАНК 41
4. ПРАТ АВІАС ПЛЮС 26
5. ПРАТ АВТОАЛЬЯНС-ХХІ СТОРІЧЧЯ 55
6. ПРАТ АГРОМОНТАЖНАЛАДКА 57
7. ПРАТ АГРОПОСТАЧ 50
8. ПРАТ АСНОВА ХОЛДИНГ 35
9. ПАТ БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ 46
10. ПАТ БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ 61
11. ПРАТ БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ 37
12. ПРАТ БДЖОЛАГРОСЕРВІС 24
13. ПАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 33
14. ПАТ БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА 25
15. ПАТ БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА 25
16. ПАТ БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 12
17. ПРАТ БУДАРТ 34
18. ПАТ ВІННИЦЯСЕРВІСПОСТАЧ 28
19. ПРАТ ВОРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХМАШ" 27
20. ПРАТ ГАЗІНВЕСТ 13
21. ПРАТ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "УНІВЕРСАЛ" 42
22. ПАТ ГРАВІТОН 57
23. ПАТ ГРЕТА 18
24. ПАТ ГУСЯТИНГАЗ 41
25. ПАТ ГУСЯТИНГАЗ 44
26. ПАТ ДЖАНКОЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 31
27. ПРАТ ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ 7
28. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11205 47
29. ПАТ ДОНЕЦЬККОКС 7
30. КТ ДОНТЕХГУМА І КОМПАНІЯ 47
31. ВАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 29
32. ПАТ ДРУЖБА 58
33. ПРАТ ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ 8
34. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГЕТИК" 38
35. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 6
36. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 39
37. ПРАТ ЗАВОД "ЕКВАТОР" 56
38. ПРАТ ЗАВОД "УНІВЕРСАЛ-А" 49
39. ПАТ ЗАВОД "УНІВЕРСАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" 47
40. ПАТ ЗАВОД ЗБК-13 16
41. ПАТ ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ 40
42. ПАТ ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО 36
43. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД 20
44. ПАТ ЗЛАТОБАНК 15
45. ПАТ ЗНКІФ "СИМФОНІЯ №2" 5
46. ПАТ ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 37
47. ПАТ ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ" 13
48. ПРАТ ІЗЮМРИБА 30
49. ПАТ ІМПУЛЬС ПЛЮС 32
50. ПАТ ІМПУЛЬС ПЛЮС 32
51. ТОВ ІНТЕРНЕШИНАЛ ПЕЙМЕНТ ТЕКНОЛОДЖІС 48
52. ІДПІФ КАВЕС ЗБАЛАНСОВАНИЙ 24
53. ІДПІФ КАВЕС ЗБАЛАНСОВАНИЙ 25
54. ПРАТ КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР 57
55. ПАТ КБ "АКСІОМА" 23
56. ПАТ КБ "ТРАНСПОРТЕР" 23
57. ПАТ КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ 56

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛiЧНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННю ТА ГАЗИФiКАцiї 

«ЖИТОМИРГАЗ»
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї 
"Житомиргаз" 

1.2 Організаційно-правова форма 
емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента

03344071

1.4 Місцезнаходження емітента 10002, Житомир, Фещенка-
Чопiвського,35

1.5 Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(0412)42-27-42 (0412)34-44-72

1.6 Електронна поштова адреса 
емітента

Maryna.Kucheruk@ztgas.com.ua

1.7 Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.zhitomirgaz.com.ua

1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

2. Текст повідомлення
Рiшенням Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства по га-

зопостачанню та газифiкацiї «Житомиргаз» вiд 03.03.2014 року (протокол 
№03/03-2014) Головою ревiзiйної комiсiї Товариства обрано акцiонера – 
юридичну особу Приватне акцiонерне товариство «Газтек», який володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 50,44 %.

3. Підпис
Голова правлiння ющенко В.i. підтверджує достовірність інформації, 

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

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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58. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН "СТОЛИЧНИЙ" 36
59. ПАТ КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД 34
60. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ "МІСЬКБУДПРОЕКТ" 32
61. ПАТ КІРОВСЬКИЙ 29
62. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" 39
63. ПАТ КОРОСТИШIВСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОРТЕКС" 49
64. ПАТ КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД 13
65. ПАТ КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 48
66. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1 20
67. ПРАТ КРИМАГРОХІМ 21
68. ПРАТ КУА "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ" 19
69. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 28
70. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 31
71. ПРАТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП 35
72. ПРАТ МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ 22
73. ПАТ МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "СІМФЕРОПОЛЬ" 52
74. ПАТ МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "СІМФЕРОПОЛЬ" 53
75. ПАТ МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "СІМФЕРОПОЛЬ" 54
76. ПРАТ МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 17
77. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦВУГЛЕМАШ" 42
78. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СКЛОПЛАСТИКІВ І ВОЛОКНА 40
79. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "СПЕКТР-Т" 49
80. ПАТ НАФТОАВТОМАТИКА 43
81. ПАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПМАШИН 51
82. ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ 22
83. ПАТ ОКСІ БАНК 47
84. ПРАТ ОЛЬВІЯ 17
85. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №34 44
86. ВАТ ПЕЧЕНІЗЬКИЙ "АГРОТЕХСЕРВІС" 9
87. ПАТ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" 8
88. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЖИТОМИРГАЗ" 62
89. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ШЕПЕТІВКАГАЗ" 27
90. ПАТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО 45
91. ПАТ ПОЛТАВАРИБГОСП 55
92. ПРАТ ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 8
93. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 60
94. ПАТ ПРОДЦЕНТР 35
95. ПАТ ПРОКРЕДИТ БАНК 14
96. ПРАТ РЕНЕСАНС 39
97. ПРАТ РОДОС 49
98. ПАТ РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" 41
99. ПАТ СIАМ-КАПIТАЛ 30
100. ПАТ СВІТЛОФОР 27
101. ПРАТ СІГМА-СПОРТ 16
102. ПРАТ СІЛЬПО РІТЕЙЛ 10
103. ПАТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ІМ. С.М. КІРОВА 26
104. ПАТ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ УПРАВЛIННЯ "ТРАНСГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ" 51
105. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АВТОЕКСІМСТРАХ" 15
106. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІЯ" 50
107. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСМАГІСТРАЛЬ" 9
108. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СВІС КЛАСІК ЛАЙФ 19
109. ПРАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКЕ" 10
110. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 44
111. ПАТ ТЕРА ІНВЕСТ 24
112. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 48
113. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127 48
114. ПРАТ ТОРЕЗЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА 19
115. ПРАТ ТОРЕЗЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА 55
116. ПРАТ ТРИКОТАЖ 54
117. ПАТ ТУТКОВСЬКИЙ 38
118. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ 46
119. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 14
120. ПАТ УКРГІПРОШТУВ 6
121. ПАТ УНІВЕРСАМ-2 15
122. ПРАТ УФІЮК 18
123. ПАТ ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АОА IНВЕСТМЕНТС" 29
124. ТОВ ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АКЦЕПТ" 7
125. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" 11
126. ПАТ ФІНБАНК 59
127. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОШАНИ" МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" 43
128. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД 58
129. ЗАТ ХЕРСОНБДЖОЛОПРОМ 30
130. ПРАТ ХЕРСОНТУРИСТ 14
131. ПАТ ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ 34
132. ПАТ ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА 59
133. ПРАТ ШЛЯХБУД 59
134. ПРАТ ЮГОМЕТ 33
135. ПРАТ ЮНОСТЬ-2 61
136. ПАТ ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ 24
137. ПАТ ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ 25

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №45, 6 березня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

64

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 № 0125442
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
05.03.2014 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державне підприємство "Інформаційновидавничий центр 
"Відомості Національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку"

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 105,50 грн 
На рік — 1266,00 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
90,00 грн
Ціна на рік: 
1080,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4991916
 (067) 9006948

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                          

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                        

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
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