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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»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВА-
НІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР» (надалі та-
кож – Товариство, код за ЄДРПОУ – 05471750, місцезнаходження: Вінниць-
ка обл., Калинівський р-н, с. Іванів, вул. Заводська, 1) повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «28» квітня 
2015  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 за-
гальних зборах: 28.04.2015 року з 11-00 до 11-45 за місцем проведення 
зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: «22» квітня 2015 року станом на 24 годину. 

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

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. 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 2014 році.

4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2014 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядо-

вої ради та ревізійної комісії. 
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2015  рік. 
9. Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті 

господарської діяльності Товариства в 2014 році. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 
2014 р.

попередній 
2013 р.

Усього активів 24978 24321
Основні засоби 13992 14877
Довгострокові фінансові інвестиції 2170 2170
Запаси 6154 5297
Сумарна дебіторська заборгованість 2129 1604
Грошові кошти та їх еквіваленти 66 14
Нерозподілений прибуток 2308 2408
Власний капітал 15317 15417
Статутний капітал 2999 2999
Довгострокові зобов’язання 398 398
Поточні зобов’язання 9197 8358

Чистий прибуток (збиток) (100) 123
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11998000 11998000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

242 250

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріа-
лами 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 адре-
сою: 04123, Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Іванів, вул. Заводська, 1, 
приймальня №1, звернувшись із заявою, складеною у довільній формі. 
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова 
правління Дурицький Олег Володимирович. Для участі у загальних зборах 
акціонерів акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу (пас-
порт), представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах (посвідчена реєстратором, депозитарієм, збері-
гачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють 
нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку) та 
документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність таких документів є під-
ставою для відмови акціонеру (його представнику) в реєстрації.

Відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України 
«Про депозитарну систему України»: «Власник цінних паперів, які 
були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емі-
тентом депозитарної установи та укласти з нею договір про об-
слуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здій-
снити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, 
відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цін-
них паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим За-
коном не уклав з обраною емітентом депозитарною установою 
договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного 
імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на 
свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній уста-
нові, цінні папери такого власника (які дають право на участь в 
органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при 
голосуванні в органах емітента».

Для уникнення непорозумінь під час реєстрації (в тому числі з 
питань ідентифікації особи акціонера) у разі невідповідності даних 
документа, що ідентифікує особу акціонера, даним зведеного облі-
кового реєстру власників цінних паперів (переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах), акціонеру необхідно 
ЗАВЧАСНО звернутися до зберігача для укладення договору про об-
слуговування рахунку в цінних паперах та/або внесення змін до да-
них про особу акціонера. 

Зберігач (депозитарна установа): ПАТ «Український професійний 
банк», м. Київ, вул. М. Раскової, 15. Тел.: 0 (44) 568-52-36.

Довідки за телефоном: 0 (4333) 2-17-54.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАїНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО - 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
Україна, 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-В

(далі – «Банк»)
повідомляє, що 21 квітня 2015 року о 11.00 год. за адресою: м. Київ, 

бульвар Лесі Українки, 30-В, к.214 відбудуться чергові загальні збори ак-
ціонерів Банку.

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах, відбудеться за 
адресою місцезнаходження Банку та у день проведення загальних зборів з 
10.00 до 10.45. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що по-
свідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіре-
ність) на право участі в загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах –  15 квітня 2015 р.

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

1. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення спо-
собу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає 
затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії.

2. Затвердження річних результатів діяльності Банку, та заходів за ре-
зультатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2014 р.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 
звіту правління, звіту ревізійної комісії Банку за 2014 р.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2014 р. 
5. Затвердження змін до статуту Банку.
6. Припинення повноважень членів наглядової ради Банку
7. Обрання членів наглядової ради Банку. 
8. Припинення діяльності ревізійної комісії Банку.
Для отримання матеріалів, з якими акціонери мають можливість озна-

йомитися під час підготовки до загальних зборів, можна звертатися для 

ознайомлення за місцезнаходженням Банку: м. Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, 30-В, к.214 у робочі дні, робочий час. Відповідальний за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Голова Правління Банку Качуров-
ський В.П.

Довідки за телефоном : + 38 044 364-34-82. 
Наглядова рада Банку

Голова Правління  Банку Качуровський В.П.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ 

АТ «Укрбудінвестбанк»
(тис.грн.)

Найменування показника
період

Звітний
(2014)

Попередній
(2013)

Усього активів 470 256 364 836
Основні засоби 9 816 9 778
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 246 54
Грошові кошти та їх еквівалент 87 943 74 416
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 127 691 125 926
Статутний капітал 120 005 120 005
Довгострокові зобов’язання 100 027 73 077
Поточні зобов’язання 240 532 164 826
Чистий прибуток (збиток) 1 560 1 815
Середньорічна кількість акцій (шт) 11 302 11 302
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

87 84

До відома акціонерів

ПАТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОмБІНАТ 
«КРАСНИЙ»!

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Линовицький цукрокомбінат «Красний» (далі по тексту – «Товариство»), 
місцезнаходження Товариства – 17584, Чернігівська область, Прилуцький 
район, вул. Заводська, 4, відбудуться 27 квітня 2015 р. о 12 год. 00 хв. за 
адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Завод-
ська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх) .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, – 21.04.2015 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день 
зборів з 11.00. до 12.00 за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення 

Зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту. 

3. Звіт Наглядової Ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господар-
ської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р., розподіл прибутку 
і збитків.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р. та 
попереднє схвалення значних правочинів.

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який по-
свідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену 
згідно з чинним законодавством України.

З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку 

денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: 17584, Черні-
гівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна бу-
дівля, актовий зал (2-й поверх).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Попенко Надія Петрівна. 
Основні показники фінансово - господарської діяльності Публічного 
акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний» за 

2014 рік
(тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 124016 147558
Основні засоби 11664 12729
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 27740 2020
Сумарна дебіторська заборгованість 44969 78036
Грошові кошти та їхні еквіваленти 50 53
Нерозподілений прибуток 2314 2111
Власний капітал 9963 9760
Статутний капітал 243 243
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 114053 137798
Чистий прибуток (збиток) 203 62980
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21702 21702
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 247 380

Довідки за тел.: (044) 529-49-29
Наглядова Рада ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»

Повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться 
21.04.2015 року о 12.00 год. за адресою : Львівська обл., Яворівський 
р-н, с. Воля – Старицька, вул. Польова – Бічна 3. Початок реєстрації з 
10.00 до 11.55 год.

Порядок денний:
1.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, членів 

лічильної комісії. Затвердження регламенту загальних зборів акціоне-
рів.

2.Звіт Голови правління про результати фінансово – господарської 
діяльності за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 
2015  рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

4.Звіт Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

5.Затвердження порядку розподілу прибутку /покриття збитків/ Товари-
ства за 2014 рік.

Основні показники фінансово – господарської діяльності 
ПАТ  «ЯЗЗБК»

Найменування показника  2013 рік /
тис. грн/

 2014 рік /тис. 
грн/

Усього активів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯВОРІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИх КОСТРУКЦІЙ»
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До відома акціонерів
ПАТ «ГОРОДИщЕ - ПУСТОВАРІВСЬКИЙ 

БУРЯКОРАДГОСП»!
Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«Городище -Пустоварівський бурякорадгосп» (далі по тексту – «Товари-
ство»), місцезнаходження Товариства – 09310, Київська область, Воло-
дарський район, с. Городище – Пустоварівське, вул. Радгоспна, відбудуть-
ся 23 квітня 2015 р. о 14 год. 00 хв. за адресою: 09310, Київська обл., 
Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, 
кімната № 1 (2 - й поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, – 17.04.2015 р. Реєстрація учасників зборів проводиться 
в день зборів з 13.30. до 14.00 за місцем проведення зборів. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення 

Зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяль-

ності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

3. Звіт Наглядової Ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту. 

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – госпо-
дарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р., розподіл прибутку 
і збитків.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р. та 
попереднє схвалення значних правочинів.

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який по-
свідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформле-
ну згідно з чинним законодавством України.

З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку 
денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: Київська  обл., 
Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Радгоспна, 1, кім-
ната № 1 (1 - й поверх). Посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Мозгова Валентина 
Миколаївна. 

Основні показники фінансово - господарської діяльності 
Публічного акціонерного товариства «Городище – Пустоварівський 

бурякорадгосп» за 2014 рік
(тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 60820 47687
Основні засоби 8503 8765
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 16601 12090
Сумарна дебіторська заборгованість 34755 22640
Грошові кошти та їхні еквіваленти 111 29
Нерозподілений прибуток 9128 -3900
Власний капітал 15523 11623
Статутний капітал 5905 5905
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 18276 12683
Чистий прибуток (збиток) 9128 -3900
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом пері-
оду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 115 113

Довідки за телефоном (044) 529-49-29.
Наглядова Рада ПАТ «Городище - Пустоварівський бурякорад-

госп»

До відома акціонерів
ПАТ «ГОРОДИщЕ – ПУСТОВАРІВСЬКИЙ 

ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»!
Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«Городище - Пустоварівський цукровий завод» (далі по тексту – «Товари-
ство»), місцезнаходження Товариства – 09310, Київська область, Воло-
дарський район, с. Городище – Пустоварівське, вул. Леніна, 53, відбудуть-
ся 23 квітня 2015 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 09310, Київська обл., 
Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, 
кімната № 1 (2 - й поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, – 17.04.2015 р. Реєстрація учасників зборів проводиться 
в день зборів з 11.00. до 12.00 за місцем проведення зборів. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення 

Зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту. 

3. Звіт Наглядової Ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту. 

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – госпо-
дарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р., розподіл прибутку 
і збитків.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р. та 
попереднє схвалення значних правочинів.

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який по-
свідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформле-
ну згідно з чинним законодавством України.

З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку 
денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: Київська  обл., 
Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, кімна-
та № 1 (2 - й поверх).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Романчук Надія Петрівна. 

Основні показники фінансово - господарської діяльності 
Публічного акціонерного товариства «Городище – Пустоварівський 

цукровий завод» за 2014 рік
(тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 279516 225931
Основні засоби 28310 25341
Довгострокові фінансові інвестиції 279 279
Запаси 39864 4275
Сумарна дебіторська заборгованість 99074 75603
Грошові кошти та їхні еквіваленти 205 340
Нерозподілений прибуток 50 89
Власний капітал 20376 20326
Статутний капітал 6347 6347
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 271157 215960
Чистий прибуток (збиток) 50 89
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25388 25388
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 73 78

Довідки за телефоном (044) 529-49-29
Наглядова Рада ПАТ «Городище - Пустоварівський цукровий за-

вод»

Основні засоби + нематеріальні 
активи

 1597  1424 +7

Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси  1537  2014
Сумарна дебіторська 
заборгованість

 495  390

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

 6  13

Нерозподілений прибуток 
Власний капітал  1460  1412
Статутний капітал  12  12
Довгострокові зобовязання  281  82
Поточні зобовязання  1894  2354

Чистий прибуток /збиток/  +732  - 48
Середньорічна кільк. акцій  1156871 

штук
 1156871 штук

Кількість власних акцій,викуплених 
протягом періоду шт

 0  0

Загальна сумма акцій , витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

 0  0

Чисельність працівників  65  61

Голова правління ПАТ «ЯЗЗБК»   Я.М.Василиця.
Фінансовий директор – 
Головний бухгалтер    О.М.Добуш.
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ІНФОРМАЦІЯ 
в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. 23 квітня 2015 р. о 14-00 в залі засідань (м. Бердянськ, меліто-

польське шосе, 77) відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «Завод Пів-
денгідромаш». 

2. Час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
З 12-30 до 13-00 у день проведення загальних зборів акціонерів. 
Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представ-

ники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або 
інший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно 
до законодавства.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 17 квітня 2015 р.

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

1.Обрання членів лічильної комісії ПАТ «Завод Південгідромаш» (далі  – 
Товариство).

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 р.

4. Звіт Наглядової ради за 2014р.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 р.
6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 

підсумками роботи в 2014 р., затвердження нормативів розподілу прибутку 
на 2015 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення загальними зборами акціонерів, відповідно до Статуту Товариства 
та Закону України «Про акціонерні товариства».

9. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товари-
ства.

5. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 
15 год. 00 хв. за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77, відділ по 

роботі з цінними паперами. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу по роботі з 
цінними паперами Муравйова Інна Володимирівна.

Довідки за телефоном (06153) 2-28-39.
Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загаль-

них зборів подаються акціонерами письмово у відповідності до вимог ст. 38 
Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 57900 60560
Основні засоби 52021 53856
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5698 5755
Сумарна дебіторська заборгованість 177 945
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток (11927) (8325)
Власний капітал 43459 47073
Статутний капітал 13940 13940
Довгострокові зобов'язання 514 1072
Поточні зобов'язання 13928 12415
Чистий прибуток (збиток) (3634) (5603)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 55760000 55760000
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 9

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано
18 березня 2015 р. Відомості НКЦПФР №52
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління _________ 

(підпис)
м.В. Грищенко 

М.П. 16.03.2015 р.

ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОмАш»

Директор приватного акціонерного товариства «Менське підприємство 
по племінній справі в тваринництві» (далі - Товариство) повідомляє, 

що 23  квітня 2015 року о 11:00 годині в приміщенні 
адміністративного корпусу, в залі засідання за адресою Товариства : 

Чернігівська  обл., м.  мена, вул. Жовтнева ,85-а, 
відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання 
головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків ро-
боти на 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік, затвердження 
висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів 
діяльності Товариства за 2014 рік.

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2014 рік та план роз-
поділу прибутку на 2015 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності приватно-
го акціонерного товариства «менське підприємство по племінній 

справі в тваринництві» (тис. грн.) 
 Найменування 

 Показника
Період

Попередній Звітний
2013р. 2014р.

Усього активів 2681 2865
Основні засоби 2645 2684
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 964 1253
Сумарна дебіторська заборгованість 265 173
Грошові кошти та їх еквіваленти 106 24

Нерозподілений прибуток 1117 1132
Власний капітал 2449 2480
Статутний капітал 196 196
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 72 181
Чистий прибуток (збиток) 64 31
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3911800 3911800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 31 32

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у загаль-
них зборах, буде складений на 17 квітня 2015 року (за три робочих дні 
до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законо-
давством про депозитарну систему України).

Для участі у загальних зборах акціонерам потрібно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - документ, що 
посвідчує особу і довіреність на право представляти інтереси акціонерів 
на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодав-
ства.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться: з 10.00 до 
11.00 23 квітня 2015 року. 

Ознайомлення акціонерів з документами потрібними для прийняття 
рішень з питань порядку денного загальних зборів, за адресою: Черні-
гівська обл., м. мена, вул. Жовтнева, 85-а, у робочі дні з 9.00 до 17.00 
в бухгалтерії товариства, посадова особа відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Сива-
рець В.М.

Телефони для довідок: (04644) 2-36-35.

Директор 
Костенко м.І.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«мЕНСЬКЕ ПІДПРИЄмСТВО ПО ПЛЕмІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ»
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Директор ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧА 
ФІРМА «СПЕКТР-М», далі - Товариство) повідомляє, що 20 квітня 2015 
року о 11.00 годині в приміщенні адміністративного корпусу за адресою 
Товариства : м.Чернігів, вул.шевченка, буд.12, відбудуться чергові за-
гальні збори акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання 
головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення осно-
вних напрямків роботи на 2015 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

3. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік, затвердження ви-
сновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів ді-
яльності Товариства за 2014 рік.

5. Про визначення типу Товариства, зміну найменування акціонерного 
Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧА 
ФІРМА «СПЕКТР-М» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕКТР-М»

6. Про приведення Статуту Товариства відповідно до норм Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства», внесення змін до Статуту через викла-
дення Статуту Товариства в новій редакції. 

7. Затвердження нових внутрішніх положень Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ЗАКРИТОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧА ФІРмА «СПЕКТР-м»
(тис. грн.) 

 Найменування 
 Показника

Період

Звітний  Попере-
дній 

2014 2013
Усього активів 0.1 0
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -

Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.1 -
Нерозподілений прибуток (12.1) (3.8)
Власний капітал (11.3) (3.0)
Статутний капітал 0.8 0.8
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 11.4 3
Чистий прибуток (збиток) (8.3) -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 250 250
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 -

Право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства мають 
особи, які є акціонерами Товариства станом на дату проведення зазна-
чених загальних зборів акціонерів, та будуть міститься у зведеному об-
ліковому реєстрі акціонерів Товариства, складеному станом на 14 квітня 
2015 р.

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, а представникам акціонерів - документ, що посвідчує осо-
бу і довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних 
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 20 квітня 2015 року з 10.00 – 
11.00. 

Ознайомлення акціонерів з документами потрібними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного зборів буде проводитись з 20 березня 2015 
року по 20 квітня 2015 року в робочий час за адресою: м.Чернігів, вул.Шев-
ченка буд.12 в приміщенні адміністративного корпусу, посадова особа від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  – дирек-
тор Мороз Валерій Володимирович.

Телефони для довідок: (063)606-30-55.
Директор

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧА ФІРмА «СПЕКТР-м»

ПОВІДОмЛЕННЯ 
про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КЛАСИКБАНК»

Повідомляємо, що 21 квітня 2015 р. о 14.00 годині відбудуться річні 
загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КЛАСИКБАНК» з наступним порядком денним: 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КЛА-
СИКБАНК», встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної 
комісії.

2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження річного звіту ПАТ «КЛАСИКБАНК» за 2014 рік.
4. Розподіл прибутку ПАТ «КЛАСИКБАНК», затвердження розміру річ-

них дивідендів;
5. Звіт Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «КЛА-

СИКБАНК» про результати діяльності ПАТ «КЛАСИКБАНК» за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

6. Розгляд та затвердження висновку аудитора ПАТ «КЛАСИКБАНК». 
7. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради 

ПАТ «КЛАСИКБАНК» (її попереднього складу).
8. Про обрання Голови та членів Спостережної ради ПАТ «КЛАСИК-

БАНК».
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спосте-
режної ради ПАТ «КЛАСИКБАНК».

10. Затвердження змін до Статуту ПАТ «КЛАСИКБАНК» шляхом оформ-
лення зазначених змін окремим додатком до Статуту Банку.

11. Затвердження змін до Положення про Спостережну раду ПАТ «КЛА-
СИКБАНК» шляхом оформлення зазначених змін окремим додатком до 
цього Положення;

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
ПАТ «КЛАСИКБАНК», протягом одного року з дати прийняття рішення про 
це Загальними зборами акціонерів ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку 
за 2014 р. (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1 090 811 1 167 330
Основні засоби 1 177 1378
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 45 16
Сумарна дебіторська заборгованість 462 499
Грошові кошти та їх еквіваленти 65 232 186 741
Нерозподілений прибуток 568 885
Власний капітал 225 716 225 148
Статутний капітал 220 000 220 000
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 865 095 941 718
Чистий прибуток (збиток) 568 885
Середньорічна кількість акцій (шт.) 220 000 000 220 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 63 94

Збори відбудуться за адресою: 49000, Україна, місто Дніпропе-
тровськ, вулиця Комсомольська, будинок 62, нежитлове приміщення 
№17, приміщення головного офісу Банку.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 21 квітня 2015 р. з 13-00 до 13-45 
за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 
проведення загальних зборів – 18 березня 2015 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – станом на 24 годину 15 квітня 2015 р.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваже-
ним представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з пи-
тань порядку денного у Заступника Голови Правління - Відповідального 
працівника за здійснення фінансового моніторингу Потапова Сергія Олек-
сандровича у робочі дні, робочий час та в день проведення загальних збо-
рів у місці їх проведення за адресою: 49000, Україна, місто Дніпропе-
тровськ, вулиця Комсомольська, будинок 62, нежитлове приміщення №17, 
приміщення головного офісу Банку.

Спостережна рада ПАТ «КЛАСИКБАНК»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСАВИНПРОм»

код ЄДРПОУ 00412027 
місцезнаходження: 65044 м. Одеса, Французький бульвар, 10
повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерного 

товариства (Збори) за підсумками
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 р.
Збори відбудуться «21 » квітня 2015 року о 14:00 годині

за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 10, приміщення 
виробничої лабораторії.

Порядок денний ( перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку веден-

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

2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення 
напрямків роботи на 2015 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 
2014 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік. 
Розгляд питання щодо виплати дивідендів.

8. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-

правових договорів, що укладатимуться з ними.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності 
згідно діючого законодавства України.

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

Найменування показника період 
звітний попередній

Усього активів 166130  187937
Основні засоби 34992  40535
Довгострокові фінансові інвестиції 873  873
Запаси 58501  37870
Сумарна дебіторська заборгованість 51881  70713
Грошові кошти та їх еквіваленти 131  69
Нерозподілений прибуток 0  0
Власний капітал (57164)  13271
Статутний капітал 16403  16403
Довгострокові зобов`язання 36545  72987
Поточні зобов`язання 186749  101679
Чистий прибуток (збиток) (70435)  2921
Середньорічна кількість акцій (шт.)  65613680  65613680
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 0  0

Загальна сума коштів , витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 0  0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 257  284

Реєстрація учасників Зборів відбудеться 21 квітня 2015 р. з 12:00 до 13:45 
години за пред’явленням паспорта (для представників акціонерів – також до-
віреність, оформлена згідно з чинним законодавством, та паспорт). Реєстра-
ція для участі у Зборах здійснюється згідно реєстру власників іменних цінних 
паперів Товариства станом на 24:00 годину 15 квітня 2015 року. Кожний акці-
онер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами для підготовки до 
річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 65044, м. Одеса, Французь-
кий бульвар,10, перший поверх, кабінет № 1, з понеділка по п’ятницю з 9-00 
до 16-00 години, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відпо-
відальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член На-
глядової ради Товариства - Мармерштейн Руслан Олександрович.

тел.: (0482) 7221774  Наглядова рада

ПРАТ «АВТОАЛЬЯНС-ххІ СТОРІЧЧЯ» повідом-
ляє про ліквідацію Пайового інтервального диверсифікованого ін-
вестиційного фонду «Автоальянс – Портфоліо» (ЄДРІСІ 221006) у 
зв’язку із падінням вартості активів в управлінні нижче встановлен-
них нормативів.

Кредитори, перед якими Фонд має зобов’язання, можуть заявити 
про свої вимоги протягом двох місяців з дати опублікування цього 
оголошення за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська,10. Ліквідаційна 
комісія. Тел (044) 593-79-81

Директор
ПрАТ «Автоальянс-ххІ сторіччя»  Отченаш А.А.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРЕСУВНА мЕхАНІЗОВАНА КОЛОНА - 125»

повідомляє, що 20 квітня 2015 року о 10-ій годині за адресою: 39070, 
вул. Київська, 1а, кім. 22,

смт. Градизьк, Глобинського району, Полтавської області 
відбудуться річні загальні збори акціонерів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність в 2014 році і 

основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.
4. Звіт ревізійної комісії і затвердження висновків ревізійної комісії.
5. Звіт наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту.
6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяль-

ності, шляхи покриття збитків і вирішення питання про виплату дивідендів 
за 2014 рік.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 14 квітня 2015 року.

Реєстрація учасників зборів з 09-00 до 09-45 в день проведення 
зборів за місцем їх проведення.

Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і дові-
реність на право участі у зборах, засвідчену відповідно чинного законо-
давства України.

Внесення змін до порядку денного можливе за поданням письмової заяви 
від акціонера не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів. Акціонери 
можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним, за 
місцезнаходженням Товариства: вул. Київська, 1а, кім. 22, смт.  Градизьк, Гло-
бинського р-ну, Полтавської обл., вівторок, п'ятниця з 8-00 до 12-00. Особа, 
відповідальна за ознайомлення з матеріалами, пов'язаними з порядком ден-
ним загальних зборів, голова правління Петренко І.В. 

Довідки за телефоном: (05365) 3-41-78.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства 
(тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2014 рік

Попередній 
2013 рік

Усього активів 747,2 795,4
Основні засоби 596,0 633,3
Довгострокові фінансові інвестиції 19,4 19,4
Запаси 20,1 28,7
Сумарна дебіторська заборгованість 111,7 113,7
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (2738,8) (2565,5)
Власний капітал 1698 1698
Статутний капітал 370,7 370,7
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1417,3 1292,2
Чистий прибуток (збиток) (173,3) (514,9)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1482860 1482860
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 22

Наглядова рада «ПМК - 125» 

шановний акціонере!
ПАТ «НВП «САТУРН» повідомляє про внесення змін до 

Порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «Са-
турн», що відбудуться 02 березня 2015 р. об 11:00 годині за адресою: 
м. Київ, пр-т  Леся Курбаса, 2-Д (приміщення конференц-залу, дру-
гий поверх головного корпусу), оголошення про проведення яких 
опубліковане в газеті «Відомості НКЦПФР» від 23.02.2015 року 
№36(2040).

Порядок денний 
річних загальних зборів акціонерів 
доповнено наступним питанням:

12. Про викуп акцій.
Зміни до Порядку денного внесені на вимогу акціонера на підставі 

статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі Рі-
шення Наглядової ради ПАТ «НВП «Сатурн» (Протокол № 5/15 від 
16.03.2015 р.).

Довідки за телефонами: 403-08-09, 403-09-18.
Наглядова рада ПАТ «НВП «Сатурн»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАхОВА КОмПАНІЯ 

«ВЕЛЕС»
код ЄДРПОУ 30217808 (надалі – Товариство) повідомляє про прове-

дення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 
2015 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Вве-
денська, буд. 29/58, оф.99.

Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення зборів з 
11.00 до 11.40 години та за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), представникам акціонерів необхідно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для 
керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та ви-
писку із Статуту акціонера, у якій визначені повноваження керівника, для 
інших представників – довіреність, видану для участі у загальних зборах, 
оформлену згідно з законодавством України).

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до 
переліку акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «ВЕЛЕС» станом на 24 го-
дину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, 
тобто станом на 24.00 годину 14 квітня 2015 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 14 квітня 2015р.

Порядок денний.
1. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту 

Наглядової ради.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік. Затвердження зві-

ту та висновків Ревізора.
5. Затвердження розподілу прибутку за підсумками діяльності Товари-

ства у 2014 році.
6. Визначення напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

протягом року.
8. Про прийняття рішення про заміну депозитарія цінних паперів та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які ма-

ють право на участь у загальних зборах можуть, ознайомитись за адре-
сою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд.29/58, оф.99, у робочі 
дні з 10-00 до 18-00 години. Зазначені матеріали надаються учасникам 
загальних зборів акціонерів також в день проведення зборів у місці їх про-
ведення.

Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій 
формі подати свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів, але 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Відпові-
дальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова прав-
ління Лаптєв Вадим Іванович.

Телефон для довідок: (044) 383-64-20.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ  «Страхова компанія «Велес» (тис. грн.)

Найменування показника 

період 
Звіт-
ний 
2014

Попе-
редній 
2013

Усього активів  20380 19796
Основні засоби  70 70
Довгострокові фінансові інвестиції  18259 17505
Запаси 2 5
Сумарна дебіторська заборгованість  1430 1314
Грошові кошти та їх еквіваленти 474 757
Нерозподілений прибуток 802 3855
Власний капітал 4100 507
Статутний капітал 15000 15000
Довгострокові зобов'язання 419 319
Поточні зобов'язання 59 43
Чистий прибуток (збиток) 540 3733
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) 

7 7

Голова правління ПрАТ «СК «ВЕЛЕС»  Лаптєв В.І.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАхОВА КОмПАНІЯ 

«ЕНЕСТРА»
код ЄДРПОУ 21606847 (надалі – Товариство) повідомляє про прове-

дення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 
2015 року о 15 год. 00 хв. за адресою: Україна, 04053, м. Київ, вул. Ар-
тема, 21 оф.406.

Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення зборів з 
14.00 до 14.40 години та за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), представникам акціонерів необхідно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для 
керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та ви-
писку із Статуту акціонера, у якій визначені повноваження керівника, для 
інших представників – довіреність, видану для участі у загальних зборах, 
оформлену згідно з законодавством України).

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до 
переліку акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «ЕНЕСТРА» станом на 
24  годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціо-
нерів, тобто станом на 24.00 годину 14 квітня 2015 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 14 квітня 2015 року.

Порядок денний.
1. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товари-

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

Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту Правління.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік. Затвердження зві-

ту та висновків Ревізора.
6. Затвердження розподілу прибутку за підсумками діяльності Товари-

ства у 2014 році.
7. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
8. Обрання персонального складу Ревізійної комісії Товариства.
9. Визначення напрямків діяльності Товариства на 2015рік.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся протягом року.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які 

мають право на участь у загальних зборах можуть, ознайомитись за 
адресою: Україна, 04053, м. Київ, вул. Артема, 21 оф.406, у робочі дні 
з 10-00 до 18-00 години. Зазначені матеріали надаються учасникам за-
гальних зборів акціонерів також в день проведення зборів у місці їх 
проведення.

Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій 
формі подати свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів, але 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Відпові-
дальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова прав-
ління Лаптєв Вадим Іванович.

Телефон для довідок: (044) 360-45-88.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності ПрАТ  «Страхова компанія 
«ЕНЕСТРА (тис. грн.)

Найменування показника 

період 
Звіт-
ний
2014

Попе-
редній 
2013

Усього активів  171408 347189
Основні засоби  2 6
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість  42848 8919
Грошові кошти та їх еквіваленти 128558 338264
Нерозподілений прибуток -149180 143596
Власний капітал 140332 313098
Статутний капітал 16958 16958
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 9254 6106
Чистий прибуток (збиток) -172776 135837
Середньорічна кількість акцій (шт.) 76452 76452
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

Голова правління ПрАТ «СК «ЕНЕСТРА»  Лаптєв В.І.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОмЕхАНІЧНИЙ ЗАВОД»

(36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6, код ЄДРПОУ 00110792) 
(надалі – Товариство)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться «24» квітня 2015 року о 14 годині 00 хвилин за 
адресою: 36029, м. Полтава, площа Павленківська, 1, (Будинок культу-
ри АТ «Полтавський турбомеханічний завод», кім.№1).

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
4. Про затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Про затвердження звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Про погодження додаткових угод до договорів та договорів, укладе-

них Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль».
8. Про попереднє схвалення вчинення Товариством в період з дати про-

ведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату 
проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 
2016 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків 
вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, гра-
нична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 
грн. (три мільярди грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є:

• одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших бан-
ківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоц-
банк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;

• залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпоте-
ку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в 
т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких 
третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-яким іншим банком;

• зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії догово-
рів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов’язань, зміна 
відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов’язаних з ре-
структуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забез-
печення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо);

9. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень без отриман-
ня додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціоне-
рів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості 
активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гра-
нична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 грн. 
(три мільярди грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які 
будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних чергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних черго-
вих Загальних зборів акціонерів Товариства у 2016 році (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, 
яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, при-
дбанню, тощо;

- затверджувати перелік суб‘єктів оціночної діяльності та оціночну вар-
тість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення вико-
нання зобов‘язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначени-
ми вище;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладан-
ня (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управ-
ління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів 
Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним не-
залежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товари-
ства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до 
іноземних валют.

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

Найменування показника період 
звітний попередній

Усього активів  345060 328831
Основні засоби  82554 85555
Довгострокові фінансові інвестиції  15152 12249
Запаси 119153 105561
Сумарна дебіторська заборгованість  94553 83914
Грошові кошти та їх еквіваленти 2813 9016
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 134618 126949
Власний капітал 193873 183339
Статутний капітал 1470 1470
Довгострокові зобов`язання - 33268
Чистий прибуток (збиток) 7669 41476
Поточні зобов’язання 151187 112192
Середньорічна кількість акцій (шт.) 147037010 147037010
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачена на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1182 1182

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах: станом на 24-00 годину «20» квітня 2015 року.

Реєстрація учасників річних загальних зборів відбуватиметься: 
«24»  квітня 2015 року з 13 години 00 хвилин до 13 години 50 хвилин в Будинку 
культури АТ «Полтавський турбомеханічний завод», кім.№1, за адресою: 
36029, м. Полтава, площа Павленківська, 1. Для реєстрації учасникам мати 
при собі документ, який посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково 
потрібно мати довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.

місце ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з по-
рядком денним: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, б. 6, кім. №113 у при-
міщенні АТ «Полтавський турбомеханічний завод» в робочі дні з 08 год. 
00  хв. до 17 год. 00 хв., перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., а в день 
проведення річних загальних зборів акціонерів також за адресою: 36029, 
м.  Полтава, площа Павленківська, 1, (Будинок культури АТ «Полтавський 
турбомеханічний завод», кім.№1).

Порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами, 
пов’язаними з порядком денним: Від дати надіслання повідомлення про 
проведення річних загальних зборів акціонерів до дати проведення річних за-
гальних зборів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або че-
рез представників, повноваження яких належних чином підтверджені, озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного (а в 
день проведення загальних зборів акціонерів без подання письмового запи-
ту  - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними доку-
ментами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У 
письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціо-
нера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної 
особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зве-
деного облікового реєстру). Ознайомлення акціонерів з документами здійсню-
ється директором Товариства – Одаренко Костянтином Юрійовичем.

Довідка за телефоном: (0532) 51-15-13.
Наглядова рада Товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Більманське хлібоприймальне підприємство»

2. Код за ЄДРПОУ: 25477938
3. Місцезнаходження: 71051, Запорізька обл., Куйбишевський р-н, стан-

ція Більманка
4. Міжміський код, телефон та факс: (06147) 7-43-13 / той самий
5. Електронна поштова адреса: bilmanka@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: bilmanka-hpp.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення
1. Рішенням наглядової ради, згідно протоколу від 13.03.2015 року, при-

пинено повноваження директора Почапського Віктора Дмитровича (особа 
не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних) за угодою 
сторін. Перебував на посаді 1 рік 9 місяців. Особа не володіє часткою у 
статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини.

2. Рішенням наглядової ради, згідно протоколу від 13.03.2015 року, об-
рано директором Тремпольця Олександра Івановича (особа не надала зго-
ди на розкриття персональних (паспортних) даних) з «14» березня 2015 
року. Особу обрано строком на один рік. Особа не володіє часткою у ста-
тутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини. Особа займала за останні п’ять років посаду директора 
підприємства.

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

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

Директор  Тремполець О.І.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛЬмАНСЬКЕ хЛІБОПРИЙмАЛЬНЕ ПІДПРИЄмСТВО»
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ПОВІДОмЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІЗмАїЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ 

КОмБІНАТ»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 68603, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд. 300

шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-

КАРТОННИЙ КОМБІНАТ» (надалі ПАТ «ІЦКК» або Товариство) повідомляє Вас, 
що 27 квітня 2015 року об 14.20 годині за адресою: Україна, 68603, Одеська 
область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд. 300, в приміщенні актового залу, 
відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 27 квітня 2015 року з 14.00 год. до 14.10 год. за адресою: Укра-
їна, 68603, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд. 300, в примі-
щенні актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00  год. 21.04.2015 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 20 квітня 2015 року (включно) з вівторка по 
четвер, з 10.00 год. до 16.00 год. (виключаючи обідню перерву з 12.00 год. 
до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Ізмаїл Одеської області, вул. Нахімо-
ва, буд. 300, Публічне акціонерне товариство «Ізмаїльський целюлозно-
картонний комбінат». Відповідальна особа за ознайомлення з документа-
ми зборів – Заболотна Ірина Геннадіївна – член правління товариства.

27 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у міс-
ці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведен-
ня загальних зборів акціонерів.

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

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

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

господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення Статуту у новій редакції.
10. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регла-

ментують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення 
Положень в новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ІЦКК» 

(тис. грн.)
Найменування показника 2013 рік 2014 рік

Усього активів  126849 123437
Основні засоби  та інвестиційна нерухомість 45885 45116
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 14805 15947
Сумарна дебіторська заборгованість  49464 45667
Грошові кошти та їх еквіваленти 305 887
Нерозподілений прибуток -14111 -19015
Власний капітал 16804 16804
Статутний капітал 4162 4162
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 126849 123437
Чистий прибуток (збиток) -5765 -4904
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16649639 16649639
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 476 412

Телефон для довідок: (04841) 7-05-87.
Примітка
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розді-

лу  VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депози-
тарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізо-
вані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної 
установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на 
свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набран-
ня чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (дата 
набрання чинності законом – 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітен-
том депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в 
цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому 
прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на 
участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму 
та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною 
установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою 
протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів 
з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цін-
них паперах.

ПАТ «ІЦКК» 

На доповнення до ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» призначених на 03.04.2015 року, яке було 
опубліковане 25.02.2015 року у Бюлетні «Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» № 38 (2042), ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» ін-
формує про основні показники фінансово-господарської діяльності товари-
ства за 2013 - 2014рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2014р.* 2013р.

Усього активів 392014 343458 
Основні засоби 242742 233733 
Довгострокові фінансові інвестиції - 2422 
Запаси 3446 4861 
Сумарна дебіторська заборгованість 104385 58793
Грошові кошти та їх еквіваленти 18970 18395 
Нерозподілений прибуток (збиток) (91968) (43097)

Власний капітал 63789  108786
Статутний капітал 1003  1003
Довгострокові зобов’язання 30078 28943 
Поточні зобов’язання 288480 204211 
Чистий прибуток (збиток) (48873) (46742) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 215759 215759
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1292 1312

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів. 

ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї «ЧЕРНІВЦІГАЗ»
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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБРІЙ 
ІНК.» (далі по тексту Товариство) повідомляє, що загальні збори акціоне-
рів товариства відбудуться 22.04.2015 р. об 11:00 год. за місцезнаходжен-
ням товариства: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 7, офіс 1. 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які мають право на 
участь у загальних зборах, проходитиме за місцем проведення загальних 
зборів 3 10.00 год. до 10.45 год. 22.04.2015 р.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - пас-
порт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціоне-
рів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-
нерів, буде складений станом на 24.00 год. 16.04.2015 року.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Обрання членів лічильної комісії та керівних органів зборів.
2. Звіт Генерального директора Товариства за 2014рік. Звіт Ревізора 

Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для при-

йняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за вищевказаною 
адресою, з 10:00 год. до 11:00 год. (в робочі дні) та в день проведення зборів 
за місцем їх проведення з 10:00 год., відповідальна особа Грицай А. І. 

Телефон для довідок : (044) 490-65-22.
Генеральний директор 
ПрАТ «Обрій Інк»  Грицай А. І.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «КОмФОРТ СЕРВІС ГРУП»

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОмОСТІ
Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «КОМФОРТ СЕРВІС ГРУП»
Код за ЄДРПОУ: 35697106
місцезнаходження: 65039, Одеська область, м. Одеса, 

проспект Гагаріна, 12-А,
міжміський код, телефон та факс: (048) 719-86-20
Електронна поштова адреса:  ksg@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації: 

http://ksg.emitent.od.ua

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
1. Згідно рішення загальних зборів учасників Товариства (Протокол 

№  13/03 від 13.03.2015р.) звільнено з посади Директора ТОВ «КОМФОРТ 

СЕРВІС ГРУП» Єргієва Родіона Івановича (згода фізичної особи на роз-
криття паспортних даних відсутня) з 13.03.2015р. Звільнено згідно поданої 
заяви. Часткою у Статутному капіталі Емітента не володіє. Перебував на 
посаді 2 місяці. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. 

2. Згідно рішення загальних зборів учасників Товариства (Протокол № 
13/03 від 13.03.2015р.) з 16.03.2015 р. призначено Директором ТОВ «КОМ-
ФОРТ СЕРВІС ГРУП» Денисенко Павло Володимировича (згода фізичної 
особи на розкриття паспортних даних відсутня). Часткою у Статутному ка-
піталі Емітента не володіє. Призначено на посаду безстроково Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 
п’яти років обіймав посади: начальника служби охорони департаменту без-
пеки товариства з обмеженою відповідальністю. 

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

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

Директор
ТОВ «КОмФОРТ СЕРВІС ГРУП»  Денисенко П.В.

М.П.
16.03.2015р.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» (надалі – Товариство), що знахо-
диться за адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, 
буд. 46А в особі Голови Наглядової ради Поколодного В.В., цим повідо-
мляє Вас, що «21» квітня 2015 року о 10-00 годині відбудуться річні 
Загальні збори акціонерів (надалі – Збори) в приміщенні Товариства за 
адресою: Україна, м. харків, вул. мироносицька, буд. 46А, кабінет Го-
лови Правління.

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться «21» квіт-
ня 2015 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у Зборах, буде складений станом на 24 годину 
15.04.2015р.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтвер-
джує особу, представникам акціонерів – додатково доручення на право 
участі та голосування у Зборах, посвідчене в передбаченому законодав-
ством порядку.

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

1. Обрання Голови та секретаря Зборів. 2. Затвердження Звіту про 
корпоративне управління Товариства за 2014 р. 3. Затвердження звіту 
Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства за 2014 р. 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товари-
ства про свою роботу за 2014 р. 5. Затвердження звіту та висновку Реві-
зора Товариства за 2014 р. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора Товариства за 2014 
рік. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. 8. Розподіл при-
бутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених 
Законом України «Про акціонерні товариства». 9. Затвердження розміру 
річних дивідендів Товариства з урахуванням вимог, передбачених Зако-
ном України «Про акціонерні товариства». 10. Про заборону Товариству 
протягом року здійснювати викуп акцій Товариства. 11. Про надання по-
передньої згоди на внесення змін до Статуту Товариства щодо зміни 
адреси місцезнаходження Товариства протягом року. 12. Про попереднє 
схвалення значного(их) правочину(ів), які можуть вчинятися Товариством 
протягом року. 13. Про надання попередньої згоди на вчинення Товари-

ством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом року. 
14. Різне.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезна-
ходженням Товариства: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, 
кабінет Голови Правління у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 18-00 
години, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голо-
ва Правління Останін Михайло Олександрович. Довідки за телефонами: 
(057) 7143207.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.) 
Найменування показника Період

2014 2013
Усього активів 14316 13447
Основні засоби 541 261
Довгострокові фінансові інвестиції 700 598
Запаси - 43
Сумарна дебіторська заборгованість 199 138
Грошові кошти та їх еквіваленти 711 234
Нерозподілений прибуток 47 9
Власний капітал 12047 12009
Статутний капітал 12000 12000
Довгострокові зобов'язання 282 152
Поточні зобов'язання 1987 1286
Чистий прибуток (збиток) 38 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 120 000 120 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 3

Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» _____ Поколодний В.В.

ПОВІДОмЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАхОВА КОмПАНІЯ «ДЕЛЬФІН»
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 Приватне акціонерне товариство «Полтавський олійноекстракцій-
ний завод  – Кернел Груп»

(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
Місцезнаходження: вул. Маршала Бірюзова, 17, м. Полтава, Україна

(далі за текстом - Товариство)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

(далі за текстом – Загальні збори)
24 квітня 2015 року

за адресою: вул. маршала Бірюзова, б. 17, м. Полтава, поштовий 
індекс 36007, (адміністративна будівля, другий поверх, актовий 

зал).
Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв. Реєстрація учасників 
загальних зборів відбудеться 24 квітня 2015 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 відкликання (припинення повноважень) та обрання члена На-

глядової ради, затвердження умов цивільно-правового або трудового до-
говору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового 
або трудового договору з членом Наглядової ради.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний 
2014р.

попередній 
(2013р.)

Усього активів 446934 402269

Основні засоби 334655 353113
Довгострокові фінансові інвестиції 2435 2222
Запаси 16709 8695
Сумарна дебіторська заборгованість 12070 28540
Грошові кошти та їх еквіваленти 283 273
Нерозподілений прибуток (121574) (8967)
Власний капітал 120315 232661
Статутний капітал 118737 118737
Довгострокові зобов’язання 317749 163281
Поточні зобов’язання 6455 4651
Чистий прибуток (збиток) (112345) 1219
Середньорічна кількість акцій (шт.) 118736528 118736528
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

611 614

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 мають право на участь у за-
гальних зборах, є 20 квітня 2015 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням 
Товариства: вул. Маршала Бірюзова, б. 17, м. Полтава, поштовий ін-
декс 36007, (адміністративна будівля, другий поверх, актовий зал) у 
робочі дні та у робочий час (з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 
13:00), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами, є директор Товариства – Данильченко Сергій Ана-
толійович.

Довідки за телефоном: (0532) 51-95-55, (0532) 51-95-69.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД  – КЕРНЕЛ ГРУП»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«мИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ 

КРУП І КОмБІКОРмІВ» 
(місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., м. Миронівка, 

вул.  Елеваторна,1,
код ЄДРПОУ – 00951770) (надалі – Товариство) повідомляє про прове-

дення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 24 квітня 2014 року об 11 год. 00хв.

за адресою:
Україна, 08800, Київська обл., м. миронівка, вул. Елеваторна, 1, 

ПАТ  «миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» 
приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться в день та за місцем проведення зборів (Україна, 08800, Київ-
ська  обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, приміщення актового залу) з 
10-00 до 10-45. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 20 квітня 2014р. 
Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-
ня їх повноважень.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність за 
2014рік.

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

глядової ради та звіту Ревізійної комісії.
8. Про припинення повноважень членів Правління.
9. Про обрання членів Правління.
10. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його у новій 

редакції.
11. Внесення змін до положення про правління та затвердження його у 

новій редакції.
12. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2014рік.
13. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

Для реєстрації при собі мати:
- Акціонерам - паспорт;
- для представника акціонера — паспорт та довіреність на пра-

во участі в зборах оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: Україна, 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, з 
понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний 
бухгалтер Івченко Т.М. Довідки за телефоном: (04474) 4-20-42

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

Найменування показника

Період
(тис.грн)

Звітний 
2014  р. 

Попередній 
2013 р.

Усього активів 5 492 520 4 314 632
Основні засоби (залишкова варт.) 1 648 530 681 899
Довгострокові фінансові інвестиції 574 529
Запаси 701 456 565 169
Сумарна дебіторська заборгованість 2 999 553 2 727 244
Грошові кошти та їх еквіваленти 129 299 298 823
Нерозподілений прибуток (збиток) (302 007)  (17 911)
Власний капітал 52 906 193 029
Статутний капітал 40 000 40 000
Довгострокові зобов»язання 1 182 641 691 445
Поточні зобов»язання 4 256 973 3 430 158
Чистий прибуток (збиток) (284 096) 1 363
Середньорічна кількість акцій (шт.) 160 000 000 160 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 220 1 183

Правління
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шАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПО-

РІЗЬКИЙ АВТОмОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД», ідентифіка-
ційний код – 25480917 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого 
пр. Леніна, 8, м. Запоріжжя, 69600, повідомляє про скликання річних За-
гальних зборів Товариства, за рішенням Наглядової Ради Товариства від 
06.03.2015 р, на 22 квітня 2015 року о 09:00 годині за адресою: кімната 
№ 15, пр. Леніна, 8, м. Запоріжжя, 69600, з наступним порядком денним 
(переліком питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звіт-

ності Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсум-

ками діяльності Товариства у 2014 році, прийняття рішення щодо виплати 
дивідендів та затвердження їх розміру.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року.

9. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
10. Обрання членів Наглядової Ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та чле-

нами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
Головою та членами Наглядової Ради.

12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної Комісії.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та чле-

ном Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Го-
ловою та членом Ревізійної комісії.

15. Внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його у 
новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.

16. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

17. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду шля-
хом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення 
про Наглядову Раду та визначення уповноваженої особи на його підписання;

18. Внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну Комісію шля-
хом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення 
про Ревізійну Комісію та визначення уповноваженої особи на його підписання.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 1 817 822 3 959 136

Основні засоби 761 408 1 589 637
Довгострокові фінансові інвестиції - 32 759
Інші фінансові інвестиції 20 993 -
Запаси 224 186 481 136
Сумарна дебіторська заборгованість 592 875 1 452 201
Грошові кошти та їх еквіваленти 161 547 224 354
Нерозподілений прибуток (збиток) (2 230 035) 673 544
Власний капітал (1 205 602) 1 734 610
Статутний капітал 605 970 605 970
Довгострокові зобов'язання 1 363 397 987 679
Поточні зобов'язання 1 660 027 1 236 847
Чистий прибуток (збиток) (2 903 579) 2 606
Середньорічна кількість акцій (шт.) 673 300 673 300
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 776 5 529

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль-
них зборах Товариства 22.04.2015 року за місцем їх проведення: початок 
реєстрації – 08:00; закінчення реєстрації – 08:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах Товариства – 16.04.2015 року.

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

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

порт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах Товариства, 
оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб  – 
документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на по-
саду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій 
визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціоне-
ра – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних 
зборів Товариства: з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися 
за місцезнаходженням Товариства - кімната № 15, пр. Леніна, 8, м. Запо-
ріжжя, 69600 - до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів в 
робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00 та в день проведення 
річних Загальних зборів за адресою: кімната № 15, пр. Леніна, 8, м. Запо-
ріжжя, 69600 - до початку проведення Загальних зборів. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – За-
ступник Голови Правління з фінансів та планування Лазарєв Антон Олек-
сандрович. Контактна особа – Самойленко В.С. Довідки за телефоном: 
061-286-16-21. 

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у газеті 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№  52  від 18 березня 2015 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління  м.м. Євдокименко

Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів 
акціонерів 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГА-
ЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКГАЗ», місцезнаходження якого: 76010, м. Івано-
Франківськ, вул. Ленкавського, 20 повідомляє своїх акціонерів про зміни, 
що відбулися у порядку денному Загальних зборів акціонерів, призначених 
на «04» квітня 2015 року о 10.00 годині за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Ленкавського, 20 (в актовому залі Товариства) за ініціативи акціо-
нерів ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», що володіють більше ніж 5 % про-
стих акцій Товариства, в порядку встановленому ст. 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства».
Перелік додаткових (нових) питань, що виносяться на голосування 

(порядок денний):
- Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Про укладення договорів (контрактів) з членами Наглядової ради То-

вариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від іме-
ні Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товари-
ства.

На доповнення до ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» призначених на 04 квітня 2015 
року, яке було опубліковане 25 лютого 2015 року у Бюлетні «Відомості Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 38(2042), 

ПАТ  «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» інформує про основні показники фінансово-
господарської діяльності товариства за 2013 - 2014рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2014р.* 2013р.

Усього активів 627 112 563 945 
Основні засоби 339 433 340 339 
Довгострокові фінансові інвестиції 69 431 65 809 
Запаси 9 550 9 704 
Сумарна дебіторська заборгованість 166 505 118 724 
Грошові кошти та їх еквіваленти 42 193  29 369
Нерозподілений прибуток 36 014 90 410
Власний капітал 185 900 178 915 
Статутний капітал 3 787  3 787
Довгострокові зобов’язання 64 700  63 094
Поточні зобов’язання 336 711  227 739
Сукупний дохід -54 396 -115 103 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15 149 031 15 149 031
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 521 3 352

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Загальних зборах акціонерів. 

ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Публічне акціонерне товариство «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж», міс-
цезнаходження якого: м. Київ, вул. І.Сікорського, буд. 8, офіс 20, повідом-
ляє, що річні загальні збори акціонерів скликаються 21 квітня 2015 року о 
10:00 за адресою: м. Київ, вул. І.Сікорського, буд. 8, корп. А, 4 поверх, 
офіс 20, зал засідань.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування та регла-

менту загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 

його розгляду.

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визна-
чення їх характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої 
на підписання відповідних правочинів.

Реєстрація акціонерів буде проводитись в день зборів з 8:15 до 10:00 за 
місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 15 квітня 2015 р. 
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам 
акціонерів – документи, що підтверджують повноваження на участь у збо-
рах, оформлені відповідно до Законодавства та паспорт. З матеріалами 
порядку денного та проектом рішень акціонери можуть ознайомитися за 
адресою: м. Київ, вул. І.Сікорського, буд. 8, корп. А, 4 поверх, офіс 20 у 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОмОНТАЖ»
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прий мальні Голови Правління в робочі дні з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00 
год. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з документами є 
Ільєнко Олена Володимирівна. Довідки за тел.: (044) 453-42-00.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.) 

Найменування показника
Період

звітній
2014 рік

попередній
2013 рік

Усього активів 14 716 16 387
Основні засоби 6 315 6 952
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 5 375 5 688
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 433 2 359
Нерозподілений прибуток 1 747 1 735

Власний капітал 8 831 9 430
Статутний капітал 864 864
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 5 792 6 879
Чистий прибуток (збиток) 12 720
Середньорічна кількість акцій (шт.) 960 000 960 000
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) 15 14
Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-

зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно зако-
нодавства.

Голова Правління  Ю.м. Ковальов
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ПрАТ «Південбудтранс» (код ЄДРПОУ 31476454) повідомляє, що річні 
Загальні збори акціонерів відбудуться 22 квітня 2015 року о 14.00 годині 
за адресою: м. Южноукраїнськ, промисловий майданчик, 4, в актовому 
залі адміністративно-побутового приміщення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 17 квітня 2015 року.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів і затвер-

дження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 

2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора То-
вариства.

3. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

4. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-
зора та затвердження висновків.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 

2014 року.
Реєстрація акціонерів відбудеться 22 квітня 2015 року з 13.00 до 14.00 

за місцем проведення зборів.
Для участі в загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт (до-

кумент, що посвідчує особу), а уповноважені представники акціонерів також до-
ручення, оформлене відповідно до законодавства, на право участі в зборах.

З документами щодо питань порядку денного Загальних зборів до їх 
проведення можна ознайомитись за місцезнаходженням ПрАТ «Південбуд-
транс» (м. Южноукраїнськ, промисловий майданчик, 4) в кабінеті головного 
бухгалтера у робочі дні з 10.00 до 17.00, а в день проведення Загальних 

ПРАТ «ПІВДЕНБУДТРАНС»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНА АКЦІОНЕРНА 

СПІВДРУЖНІСТЬ «СЛАВУТИЧ - БОРИСПІЛЬ»
(код ЄДРПОУ: 05538833, місцезнаходження: 08361, Київська область, 

м.  Бориспіль, вул. Горького, 42) повідомляє, про проведення Загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2015 року о 12.00 год. у приміщенні акто-
вого залу, холу за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Горько-
го,  42. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 
за місцем та в день проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах: 20  квітня 2015 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-
рів акціонерів.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господар-
ської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту правління. Визначення основних напрямків діяльності 
Товариства на 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2014 року та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2014 рік.

6. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за 
підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014р.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з 
дати прийняття такого рішення.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-
ведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: Київська об-
ласть, м. Бориспіль, вул. Горького, 42 (бухгалтерія), а в день проведення 
Загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами визначений Корпоративний 
секретар – Андронова Людмила Володимирівна. Пропозиції щодо Поряд-
ку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місце-
знаходження Товариства.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), 
що посвідчує його повноваження. Телефон: 0459564776.
Основні показники фінансово – господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 21280 24625
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19587 21401
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 249 167
Сумарна дебіторська заборгованість 776 460
Грошові кошти та їх еквіваленти 80 149
Нерозподілений прибуток (збиток) -4820 -2933
Власний капітал 16728 18615
Статутний капітал 659 659
Довгострокові зобов’язання 0 3
Поточні зобов’язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) -1887 -992
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2637327 2637327
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) 158 191

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом: Голова Правління В.І.Арєф'єв

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДИКАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ «ПРОмІНЬ» 

(код 00376917)
повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 20.04.2015 року 

о 12-00, за адресою: смт. Диканька, вул. щорса, 1, в приміщенні офісу 
ЗАТ.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11-00 до 11-45 
за місцем проведення зборів. 

Для реєстрації акціонеру необхідно мати: документ, що посвідчує осо-
бу (пасторт), представникам акціонерів – додатково довіреність, оформ-
лену згідно вимог чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 14.04.2015 року.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Обрання лічильної 

комісії загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльность за 2014 рік, 

визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік, при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2014 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) товари-

ства за підсумками роботи у 2014 році.
6. Обрання Директора товариства.
7. Обрання ревізійної комісії товариства.
8. Припинення товариства шляхом його перетворення.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш 
як одного року з дати прийняття рішення.

.
З документами, що стосуються порядку денного загальних зборів акці-

онерів можна ознайомитись до дати проведення загальних зборів акціо-
нерів у робочі дні з 10.00 до 12.00 за адресою : смт. Диканька, вул. Що-
рса,  1 (приміщення офісу ЗАТ). Відповідальна особа – Лазько С.Г.

Довідки за телефоном (050) 1840-121  Директор ЗАТ
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 326,9 349,4
Основні засоби 590,8 590,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 50,9 70,2
Сумарна дебіторська заборгованість 25,3 26,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 0,2
Нерозподілений прибуток -1288,2 -1171,3
Власний капітал 690,6 690,6
Статутний капітал 10,7 10,7
Довгострокові зобов'язання 290,3 291,5
Поточні зобов'язання 623,5 528,0
Чистий прибуток (збиток) -116,9 -26,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21451 21451
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 1

зборів – також у місці їх проведення.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами 

є головний бухгалтер Резніченко Людмила Георгіївна, тел.: (05136) 5-94-10.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.) 

 Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 4300 4305
Основні засоби  460  460
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси  15  24
Сумарна дебіторська заборгованість 2755 2706
Грошові кошти та їх еквіваленти

Нерозподілений прибуток
Власний капітал  109  152
Статутний капітал 1751 1751
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 2440 2402
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1751373 1751373
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

1633339 1633339

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

1633339 1633339

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 24
Директор ПрАТ «Південбудтранс»  В.м. Лопушанський

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГІДРОмЕхАНІЗАЦІЯ.»

(код за ЄДРПОУ: 04628646, місцезнаходження: 07300, Київська об-
ласть, м. Вишгород, Проммайданчик) повідомляє, що згідно з рішенням 
наглядової ради АТ «ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ.» (протокол № 1 від 05 березня 
2015 року), 24 квітня 2015 року о 12.00 год. у залі засідань за адресою: 
Київська область, м. Вишгород, Проммайданчик, відбудуться за-
гальні збори акціонерів.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), 
що посвідчує його повноваження. Реєстрація акціонерів та їх представни-
ків проводиться з 10.00 до 11.45 за місцем та в день проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 20 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

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

2. Звіт правління Товариства про результати фінансово - господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік.

3. Звіт наглядової ради Товариства за підсумками 2014 року.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 

2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
7. Переобрання наглядової ради Товариства.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-

ведення зборів, в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: Київська область, 
м. Вишгород, Проммайданчик (бухгалтерія), а в день проведення загальних 
зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначений референт АТ «Гідромеханіза-
ція.» – Урсол Яніна Володимирівна. Пропозиції щодо порядку денного за-
гальних зборів приймаються в приймальній Голови правління за адресою 
фактичного місцезнаходження Товариства. Телефон: (045 96) 5-41-64.
Основні показники фінансово – господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів: 7685 7420
Основні засоби: 1332 1640
Довгострокові фінансові інвестиції: 0 0
Запаси: 93 187
Сумарна дебіторська заборгованість: 1489 1347
Грошові кошти та їх еквіваленти: 153 148
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): -979 -838
Власний капітал: 583 583
Статутний капітал: 978 978
Довгострокові зобов’язання: 0 0
Поточні зобов’язання: 7103 6697
Чистий прибуток (збиток): -141 -1
Середньорічна кількість акцій (шт.): 3 914 580 3 914 580
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.):

0 0

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

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 77 78

Голова Правління  Ю.Д. Колодзян

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВАТОР»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21510691; місцезнаходження: 
м.  Київ, вул. Вербова, буд.8-А) повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2015 року об 11.00 за 
адресою: м. Київ, вул. Вербова, буд.8-А (кабінет Директора).

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 10.45 до 11.00 
за місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 426-88-77. Для 
реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам не-
обхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений пред-
ставник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвід-
чує його повноваження, оформленого згідно з чинним законодавством. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 14 квітня 2015 року.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-

рів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господар-

ської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.

3. Звіт та Висновки Ревізора Товариства та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 
2014 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) Товариства за 
2014 рік.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-
ведення зборів, в робочі дні з 12.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Вер-
бова, буд.8-А (кабінет голови правління), а в день проведення Загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначений Директор Островська  О.Л. 
Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адре-
сою фактичного місцезнаходження Товариства, кабінет Директора. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника
період

звітній попере-
дній

Усього активів 2001,7 2246,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 175,0 183,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00
Запаси 1773,2 1937,6
Сумарна дебіторська заборгованість 49,4 92,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,8 26,4
Власний капітал 1909,2 2113,6
Статутний капітал 47,4 47,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -407,2 -202,9
Довгострокові зобов’язання 0,00 0,00
Поточні зобов’язання 92,5 133,0
Чистий прибуток (збиток) -111,8 -88,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4737932 4737932
Кількість власних акцій, викуплених на протязі року 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (чол.) 12 16

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «По-
логівський комбінат хлібопродуктів»

2. Код за ЄДРПОУ: 05480482
3. Місцезнаходження: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Ломоно-

сова, буд. 32
4. Міжміський код, телефон та факс: (06165) 2-30-13 / той самий
5. Електронна поштова адреса: pologi@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pologi-khp.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення
1. Рішенням наглядової ради, згідно протоколу від 13.03.2015 року, при-

пинено повноваження директора Почапського Віктора Дмитровича (особа 
не надала згоду на розкриття персональних (паспортних) даних) за угодою 
сторін. Перебував на посаді 28 років. Особа володіє часткою 0,0016% у 
статутному капіталі, загальною номінальною вартістю 75,00 грн. Особа не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2. Рішенням наглядової ради, згідно протоколу від 13.03.2015 року об-
рано директором Чепиногу Віктора Дмитровича (особа не надала згоди на 
розкриття персональних (паспортних) даних) з «14» березня 2015 року. 
Особу обрано строком на три місяці. Особа не володіє часткою у статутно-
му капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. Особа займала за останні п’ять років посаду: фахівець по роботі 
з ключовими клієнтами.

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

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

Директор  Чепинога В.Д.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛОГІВСЬКИЙ КОмБІНАТ хЛІБОПРОДУКТІВ»
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До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Полонський 
комбінат хлібопродуктів» (далі – Товариство, місцезнаходження: 30500, 
Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Залізнична, 27, код ЄДРПОУ 
00952427)

Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів акці-
онерів, які відбудуться «22» квітня 2015 року о 12:00 годині за адресою: 
30500, хмельницька обл., м. Полонне, вул. Горького, 36, 2-й поверх, 
каб. №1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 24-та година 16.04.2015 р.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів 

лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2014 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками перевірки діяльності 

Товариства у 2014 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків 

та порядку виплати дивідендів.
8. Відкликання Членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з Членами Наглядової ради, та надання повноважень на їх 
підписання.

11. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись То-

вариством протягом року.
13. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчи-

нення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності
Найменування показника Період, станом на 

кінець року, тис. грн.
2013 рік 2014 рік

Усього активів 977 973

Основні засоби 12 10
Довгострокові фінансові інвестиції - 3 810
Запаси 10 -
Сумарна дебіторська заборгованість 67 116 66 044
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 775 (9 395)
Власний капітал 1 826 1 826
Статутний капітал 943 943
Довгострокові зобов'язання 2 109 48 109
Поточні зобов’язання 61 465 29 355
Чистий прибуток (збиток) (2 194) (11 170)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 49 2

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних збо-
рів акціонерів «22» квітня 2015 року з 11:15 до 11:55.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних збо-
рах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайо-
митися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається 
від дати публікації даного повідомлення до дати проведення загальних збо-
рів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00 за адресою : 09600, 
Київська обл., Рокитнянський р-н, смт Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222, 
приймальня, за заявою на ім'я керівника Товариства. В день проведення 
загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів 
та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 11:00 
до 15:00.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Пе-
тренко Таїса Михайлівна. Додаткову інформацію можливо отримати за те-
лефоном: (04562) 6-13-13.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛОНСЬКИЙ КОмБІНАТ хЛІБОПРОДУКТІВ»
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шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Пластмодерн», код за ЄДРПОУ: 

31985955, місцезнаходження: 08298, Київська обл., смт. Коцюбинське, 
вул.  Пономарьова, 1,

повідомляє, що річні Загальні Збори акціонерів відбудуться 24 квітня 
2015 року, початок о 14 год. 00 хв. за адресою: 08298, Київська обл., 
смт.  Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1.

Порядок денний:
1. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2014 рік та осно-

вні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства за 2014 рік.

3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту 
Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної 
звітності за 2014 рік.

4. Розподіл прибутку за 2014 рік, затвердження розміру дивідендів за 
2014 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 
2014 рік.

5. Затвердження договорів та правочинів Товариства, що укладаються 
в процесі господарської діяльності Товариства.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом 2015 р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 
2014 р.

Попере-
дній 

2013  р.
Усього активів 7223 6359
Основні засоби 1610 1692
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1164 886
Сумарна дебіторська заборгованість 2620 2126

Грошові кошти та їх еквіваленти 177 153
Нерозподілений прибуток 714 1041
Власний капітал 1841 2168
Статутний капітал 901 901
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 5382 4191
Чистий прибуток 176
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 70 66

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів – 20 квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів проводиться з 13 год. 30 хв. до 13 год. 45 хв. у 
день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах 
акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу; для уповноважених осіб – паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством Укра-
їни.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку ден-
ного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 08298, Київ-
ська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, б.1, кабінет Голови прав-
ління з 13 год. 30 хв. до 14 год. 00 хв. кожного четверга, а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Палій Юрій Олександрович.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товари-
ства будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 08298, Київська обл., 
смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1. Довідки за тел.: (044)451-25-66.

Наглядова рада
Голова правління Ю.О. Палій

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛАСТмОДЕРН»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВI КО-
МЕРЦIЙНI IНIЦIАТИВИ"

2. Код за ЄДРПОУ: 32988061; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпро-
петровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-86-80; 5. Електронна
поштова адреса: inbox@finkomin.com;  6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.finkomin.com; 7. Вид особливої інформації: Зміна скла-
ду посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВI КОМЕРЦIЙНI IНIЦIАТИВИ"
(надалi за текстом - Товариство),  які відбулись 13.03.2015 року (Рішен-
ня акціонера №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано (переобрано у той самий ор-
ган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товариства - Удода
Володимира Никифоровича  (згоди на розкриття паспортних даних не
надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016
року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревізор, Голова Наглядової
Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
13.03.2015 року (Рішення акціонера №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано (пе-
реобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової
Ради Товариства - Мендрух Тетяну Анатоліївну  (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано
строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - бухгал-
тер, Головний бухгалтер, директор, Член Наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
13.03.2015 року (Рішення акціонера №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано (пе-
реобрано у той самий орган Товариства) на посаду Ревiзора Товарис-
тва - Лейбиченко Ольгу Анатоліївну  (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Голова правління,
головний бухгалтер,  Ревiзор

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради вiд 13.03.2015 року (Про-
токол б/н вiд 13.03.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради
Товариства Удода Володимира Никифоровича (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано
строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревізор,
Голова Наглядової Ради.

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління ПАТ "ФІНКОМІН"  

Гнатюк Дмитро Валентинович
16.03.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО"

2. Код за ЄДРПОУ: 14352406;
3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечникова , буд. 3;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 787-02-64 (056) 787-02-63;
5. Електронна поштова адреса: Aleksandra.Korsun@creditdnepr.com;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://creditdnepr.com.ua/;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Рiшенням Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та ре-

гулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайса) платiжних систем вiд 03
березня 2015року № 79 погоджено КРИКУН Людмилу Володимирiвну на
посаду Головного бухгалтера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". КРИКУН Людмила Володимирiвна (пас-
порт серiї МК №468048, 26.03.1997 р. виданий Московським МВ ХМУ
УМВС України в Харкiвськiй областi) заступила на посаду Головного бух-
галтера ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" згiдно письмової згоди Нацiональ-
ного банку України вiд 06.03.2015 р. № 24-00011/15055 отриманої Банком
13.03.2015р. та Наказу №204-вк вiд 13.03.2015 р. Посади, якi обiймала
протягом останнiх п'яти рокiв: 03.01.2007 р. - 09.01.2015 р. - Головний бух-
галтер АКIБ "УкрСиббанк" - заступник начальника Департаменту фiнансiв.

Частка, якою володiє в статутному капiталi (фондi) емiтента складає
0,00%. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв,
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Найменування посади: 
Заступник Голови Правлiння - директор з фiнансових 

ринкiв та мiжнародного бiзнесу  
МОЛОДКIН Вячеслав Ігорович  

16.03.2015

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АУРІТА», 
місцезнаходження: 36020, м.Полтава, вул.Паризької Комуни, 40, повідом-
ляє, що на вимогу акціонера, який володіє більш ніж 10% Сататутного ка-
піталу, до Порядку денного, опублікованого в Белетені «Відомості 
НКЦПФР» № 39 від 26.02.2015р. включено наступне питання:

10. Перевибори Ревізора.
11. Прийняття рішення про придбання ПрАТ «Ауріта» нерухомого май-

на, а саме: нежитлових приміщень, загальною площею 162,7 кв.м., що 
знаходяться за адресою: Полтавська обл., м.Полтава, вул. Паризької Ко-
муни, буд. 40, та належать ТОВ «ТАЛІОН-2008» (код ЄДРПОУ 36062370) 
за ціною, що не перевищує 800 000, 00 грн.

12. Прийняття рішення про придбання ПрАТ «Ауріта» нерухомого май-
на, а саме: нежитлової будівлі (відділення банку та магазин непродоволь-
чих товарів), загальною площею 265,8 кв.м., що знаходяться за адресою: 
Полтавська обл., м.Полтава, вул. Жовтнева, буд. 64д, та належать 
ТОВ  «Агнел-2008» (код ЄДРПОУ 35293286) за ціною, що не перевищує 
1  400 000, 00 грн.

Дата, час і місце проведення зборів залишаються без змін.

Повідомлення про внесення змін в 
Повідомлення

про скликання річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКА 
КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

Публічне акціонерне товариство «Рівненська кондитерська фа-
брика» (Код ЄДРПОУ 00382214, місцезнаходження: 33001, м. Рівне Рів-
ненської області, вул. Хмільна, 30), надалі — Товариство, повідомляє, про 
внесення змін в повідомлення про скликання чергових загальних зборів 
акціонерів, опубліковане в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 27.02.2014, 
надалі Повідомлення, а саме:

Доповнити Питання, що виносяться на голосування (порядок 
денний) п.9:

9. Про обрання нового складу наглядової ради
Голова дирекції ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» 

Петрук В.Т.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

(місцезнаходження: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєто-
ва, 21) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 23
квітня 2015 року о 12:00 у Методичному кабінеті профспілкової організа-
ції Товариства (1 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу) за ад-
ресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21 (кінце-
ва зупинка тролейбусного маршруту №15).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ 
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ): 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
їх повноважень. 

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності

за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначен-
ня основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати ді-
яльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за ре-
зультатами проведення перевірок фінансово - господарської діяльності То-
вариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-гос-
подарської діяльності Товариства у 2014 році.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. 
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяль-

ності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної

комісії Товариства. 
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ни-
ми. 

12. Затвердження на 2015 рік лімітів надання Товариством фінансових
або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

13. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом
викладення його в новій редакції. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до
дня проведення річних загальних зборів, тобто на 24 годину 17 квітня 2015
року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних
зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення загальних
зборів 23 квітня 2015 року з 09:40 до 11:40. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - документ, який посвідчує особу (паспорт); 

- представникам акціонерів - довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного зако-
нодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представ-
ника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за
адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21, офіс 505
(5 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу). 

В день проведення загальних зборів 23 квітня 2015 року ознайомлення
акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці про-
ведення загальних зборів Товариства. 

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером - при
пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціоне-
ра - при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог
чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми - член Правління Кузьменко Сергій Володимирович.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 35-
83-47, 35-91-63

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

Наглядова рада Товариства

Найменування показника
Період

звітний
(2014)

попередній
(2013)

Усього активів 8 878 464 7 143 417
Основні засоби 2 769 197 2 881 331
Довгострокові фінансові інвестиції 1 000 146
Запаси 830 811 686 008
Сумарна дебіторська заборгованість 5 178 991 3 552 121
Грошові кошти та їх еквіваленти 98 465 23 811
Нерозподілений прибуток 923 749 1 765 358
Власний капітал 1 399 353 1 579 938
Статутний капітал 100 000 100 000
Довгострокові зобов'язання 2 128 755 84 941
Поточні зобов'язання 4 326 607 3 613 180
Чистий прибуток (збиток) -1020520 -66978
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400000000 400000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 5 435 6 170

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"АГРОДАР-РІВНЕ"

Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Нова Любомирка, вул. Промисло-
ва, 6,  повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів  28 квітня
2015 р. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за

2014 р. 
4. Затвердження річної фінансової звітності.
5. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків.
Місце проведення загальних зборів: Рівненська обл., Рівненський р-

н, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 6,  каб. № 1.
Реестрація учасників зборів: 28 квітня 2015 року з 9-00 до 9-45 год. за

місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 22 квіт-
ня 2015 року. При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до чин-
ного законодавства. 

Відкриття зборів: 28 квітня 2015 року о 10-00 годині.       
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства (каб.

№ 2) щоденно з 9-00 до 10-00 год. Відповідальна особа - Cтрелець Люд-
мила Олександрівна.

Телефон для довідок: (0362) 64-98-95, 64-98-80

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

Найменування показника
Період

Звітний
2014 р.

Попередній
2013 р.

Усього активів 1313,7 1373,8
Основні засоби 1024,8 1150,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 59,6 14
Сумарна дебіторська заборгованість 218,1 199,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 14,2 9,9
Нерозподілений прибуток (346,1) (213,9)
Власний капітал 1118,3 1250,5
Статутний капітал 9 9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 195,4 123,3
Чистий прибуток (збиток) (132,2) (194,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 905054 905054
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СИЛІКАТ"

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів То-
вариства, які відбудуться 28 квітня 2015 року об 10.00 за адресою: Ль-
вівська область, Яворівський район, с. Страдч, адмінкорпус, 2 по-
верх, актовий зал.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів: голови та сек-

ретаря зборів, голови та членів лічильної комісії Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність

за 2014 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік

та затвердження плану роботи Товариства на 2015 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товарис-

тва за 2015 рік.
7. Про вчинення значного правочину (в разі якщо ринкова вартість

майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує
25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства).

8. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства.
Реєстрація учасників зборів відбудеться в день і за місцем проведен-

ня зборів: початок реєстрації о 09.00 год., закінчення о 09.50 год. 
Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що

посвідчує особу (паспорт); для  представників акціонерів - додатково до-
ручення оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах - станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а
саме - 22 квітня 2015 р.

Документи, пов’язані з порядком денним зборів, знаходяться для оз-
найомлення за місцезнаходженням Товариства за адресою: Львівська об-
ласть, Яворівський район, с. Страдч, адмінкорпус у робочі дні з 10.00 до
17.00. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами є голова правління Худоба І.І.

Довідки за тел. (0259) 3-32-23. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік (в тис.грн.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"; 2. Код за ЄДРПОУ:
35448991; 3. Місцезнаходження: 49007, Дніпропетровська обл., місто Дніп-
ропетровськ, вулиця Бориса Кротова ,будинок 50  ; 4. Міжміський код, те-
лефон та факс: (056) 788-14-46; 5. Електронна поштова адреса: inbox@ga-
zovimeregi.com;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: www.gazovimeregi.com;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ" (надалi за текстом - Това-
риство),  які відбулись 13.03.2015 року (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.),
припинено повноваження - звільнено  (за власним бажанням на пiдставi
поданої заяви) з посади Голови Наглядової Ради Товариства юридичну
особу - юридичну особу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ІНВЕС-

ТФІНАНС "КОРУНД"  (код за ЄДРПОУ 33718740). Не володiє акцiями Това-
риства. Особа перебувала на посадi: одинадцять місяців. Немає непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
13.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано  на посаду Голо-
ви Наглядової Ради Товариства - юридичну особу ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "БРОКIНВЕСТ-ЛАЕРТ"  (код за ЄДРПОУ 33667670), яка
володіє акціями простими іменними товариства у кількості 1921835 шт., що
складає 2,1354 % статутного капіталу товариства, в особі представника
Товариства Четверик Тетяни Анатолiївни  (згоди на розкриття паспортних
даних не надано ). Представник Товариства не володіє акціями товарис-
тва. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. 

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

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

2. Найменування посади - Голова Правління ПАТ  "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"
Савлук Роман Ярославович 16.03.2015 р.

ПРАВЛІННЯ ПРАТ "РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД"
юридична адреса: м. Рівне, вул. Біла-35 а, повідомляє про скликання

чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2015 ро-
ку о 10-й годині.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори голови  та  секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників загальних

зборів акціонерів.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності

за 2014 рік.
4. Звіт наглядової ради.
5. Звіт ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.
7. Про порядок покриття збитків.
8. Переобрання органів управління.
Місце проведення загальних зборів: 33009, м. Рівне, вул. Біла-35а,

кімната №1 (кабінет голови правління).
Реєстрація учасників зборів: 24 квітня 2015 року з 9-00 год. до 9-45 год.

за  місцем проведення зборів, згідно з  реєстром акціонерів станом на 20
квітня 2015 року.

При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника
зборів.

Відкриття зборів: 24 квітня 2015 року о 10-00 годині.
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтеріїї підприємства (кім-

ната №2) щоденно з 9-00 до 10-00 год. Відповідальна особа - голова прав-
ління

Телефон для довідок : (0362) 26-15-80.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

Найменування показників період
звітний попередній

Усього активів 1317,1 1270
Основні засоби 782,4 830,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 105,3 95
Сумарна дебіторська заборгованість 421,4 227,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,2 69,4
Нерозподілений прибуток -27,9 -23,4
Власний капітал 1186,1 1190,6
Статутний капітал 346,6 346,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 131 79,4
Чистий прибуток (збиток) -4,5 315,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1386367 1386367
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 9

Найменування  показника 
Період

Звітний
2014 р.

Попередній
2013 р.

Усього активів 152,3 180,2
Основні засоби 38 43,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10,7 10,9
Сумарна дебіторська заборгованість 86,2 92,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,8 17,2
Нерозподілений прибуток -339,3 -320,6
Власний капітал 316,1 316,1
Статутний капітал 107,6 107,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 65,1 74,3
Чистий прибуток (збиток) -18,7 -11,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 430365 430365
Кількість васних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець  періоду
(осіб) 9 9

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

(місцезнаходження: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєто-
ва, 21) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 23
квітня 2015 року о 12:00 у Методичному кабінеті профспілкової організа-
ції Товариства (1 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу) за ад-
ресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21 (кінце-
ва зупинка тролейбусного маршруту №15).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ 
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ): 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
їх повноважень. 

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності

за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначен-
ня основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати ді-
яльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за ре-
зультатами проведення перевірок фінансово - господарської діяльності То-
вариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-гос-
подарської діяльності Товариства у 2014 році.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. 
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяль-

ності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної

комісії Товариства. 
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ни-
ми. 

12. Затвердження на 2015 рік лімітів надання Товариством фінансових
або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

13. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом
викладення його в новій редакції. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до
дня проведення річних загальних зборів, тобто на 24 годину 17 квітня 2015
року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних
зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення загальних
зборів 23 квітня 2015 року з 09:40 до 11:40. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - документ, який посвідчує особу (паспорт); 

- представникам акціонерів - довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного зако-
нодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представ-
ника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за
адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21, офіс 505
(5 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу). 

В день проведення загальних зборів 23 квітня 2015 року ознайомлення
акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці про-
ведення загальних зборів Товариства. 

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером - при
пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціоне-
ра - при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог
чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми - член Правління Кузьменко Сергій Володимирович.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 35-
83-47, 35-91-63

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

Наглядова рада Товариства

Найменування показника
Період

звітний
(2014)

попередній
(2013)

Усього активів 8 878 464 7 143 417
Основні засоби 2 769 197 2 881 331
Довгострокові фінансові інвестиції 1 000 146
Запаси 830 811 686 008
Сумарна дебіторська заборгованість 5 178 991 3 552 121
Грошові кошти та їх еквіваленти 98 465 23 811
Нерозподілений прибуток 923 749 1 765 358
Власний капітал 1 399 353 1 579 938
Статутний капітал 100 000 100 000
Довгострокові зобов'язання 2 128 755 84 941
Поточні зобов'язання 4 326 607 3 613 180
Чистий прибуток (збиток) -1020520 -66978
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400000000 400000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 5 435 6 170

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"АГРОДАР-РІВНЕ"

Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Нова Любомирка, вул. Промисло-
ва, 6,  повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів  28 квітня
2015 р. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за

2014 р. 
4. Затвердження річної фінансової звітності.
5. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків.
Місце проведення загальних зборів: Рівненська обл., Рівненський р-

н, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 6,  каб. № 1.
Реестрація учасників зборів: 28 квітня 2015 року з 9-00 до 9-45 год. за

місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 22 квіт-
ня 2015 року. При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до чин-
ного законодавства. 

Відкриття зборів: 28 квітня 2015 року о 10-00 годині.       
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства (каб.

№ 2) щоденно з 9-00 до 10-00 год. Відповідальна особа - Cтрелець Люд-
мила Олександрівна.

Телефон для довідок: (0362) 64-98-95, 64-98-80

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

Найменування показника
Період

Звітний
2014 р.

Попередній
2013 р.

Усього активів 1313,7 1373,8
Основні засоби 1024,8 1150,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 59,6 14
Сумарна дебіторська заборгованість 218,1 199,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 14,2 9,9
Нерозподілений прибуток (346,1) (213,9)
Власний капітал 1118,3 1250,5
Статутний капітал 9 9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 195,4 123,3
Чистий прибуток (збиток) (132,2) (194,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 905054 905054
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОД ІНВЕСТ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента:
34927676; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4.
Міжміський код, телефон та факс: (056) 788-05-31; 5.Електронна поштова
адреса: inbox@kodinvest.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.kodinvest.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих ак-
цій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 16.03.2015 р.
Повiдомляємо, що 16.03.2015 р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитар-
ній системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiн-
них паперiв Товариства станом на 11.03.2015 р., згiдно якого вiдбулись
наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа - МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД (MELCHETT INVEST LI-
MITED) , (Віргінські о-ви (Брит.) (Код 115727В), місцезнаходження: Marlbo-
rough Queen Stree, Нассау, Winterbotham Place, P.O. Box №10429.

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 31,1187 %  (211607378 шт.)
Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 31,3720 %

(213329708 шт.) 
Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не

менше 10 відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП. (ALBROATH IN-

TERNATIONAL CORP.) (Код 603497) місцезнаходження: 'Вантерпул Пла-
за, П.С. 873, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Віргінські о-ви (Брит.).

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 20,9881 %  (142718990
шт.)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 19,2304 %
(130766545 шт.) 

ІІІ. 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 - Голова Правління ПАТ "КОД ІНВЕСТ" Ря-
занова Надія Павлівна 16.03.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БУДІНВЕСТ 4"

2. Код за ЄДРПОУ: 36295787; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропет-
ровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 4.
Міжміський код, телефон та факс: (056) 734-52-53; 5. Електронна пошто-
ва адреса: inbox@budinvest4.com;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.budinvest4.com; 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадо-
вих осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДІНВЕСТ 4" (надалi за текстом - Товарис-
тво),  які відбулись 13.03.2015 року (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Об-
рано (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена Нагля-
дової Ради Товариства - Кулієву Світлану Сергіївну    (згоди на розкриття
паспортних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано
строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Директор, Ге-
неральний директор, головний бухгалтер, Голова Наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
13.03.2015 року (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Должкового Олександра Сергійовича (згоди на розкриття паспор-
тних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком
до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревізор, Член Наг-
лядової ради. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
13.03.2015 року (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Волю Володимира Андрійовича (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - кредитний iнспектор,
економiст, Генеральний директор, Член Наглядової ради. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
13.03.2015 року (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду Ревізора Товариства - Гнатюка
Сергія Валентиновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано).
Володіє акціями простими іменними товариства у кількості 1 шт., що скла-
дає 0.0000 % статутного капіталу товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревізор, провідний ін-
женер відділу інформаційних та банківських технологій, інженер-програ-
міст, головний бухгалтер.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд
13.03.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Ку-
лієву Світлану Сергіївну  (згоди на розкриття даних про особу не надано).
Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Не-
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви по-
сад, якi ранiше обiймала особа - Директор, Генеральний директор, голов-
ний бухгалтер, Голова Наглядової Ради.

ІІІ. 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 - Голова Правління ПАТ "БУДІНВЕСТ 4"
Чайка Ірина Едуардівна 16.03.2015 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 18 березня 2015 р. 
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

(місцезнаходження: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєто-
ва, 21) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 23
квітня 2015 року о 12:00 у Методичному кабінеті профспілкової організа-
ції Товариства (1 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу) за ад-
ресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21 (кінце-
ва зупинка тролейбусного маршруту №15).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ 
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ): 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
їх повноважень. 

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності

за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначен-
ня основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати ді-
яльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за ре-
зультатами проведення перевірок фінансово - господарської діяльності То-
вариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-гос-
подарської діяльності Товариства у 2014 році.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. 
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяль-

ності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної

комісії Товариства. 
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ни-
ми. 

12. Затвердження на 2015 рік лімітів надання Товариством фінансових
або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

13. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом
викладення його в новій редакції. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до
дня проведення річних загальних зборів, тобто на 24 годину 17 квітня 2015
року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних
зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення загальних
зборів 23 квітня 2015 року з 09:40 до 11:40. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - документ, який посвідчує особу (паспорт); 

- представникам акціонерів - довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного зако-
нодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представ-
ника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за
адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21, офіс 505
(5 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу). 

В день проведення загальних зборів 23 квітня 2015 року ознайомлення
акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці про-
ведення загальних зборів Товариства. 

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером - при
пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціоне-
ра - при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог
чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми - член Правління Кузьменко Сергій Володимирович.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 35-
83-47, 35-91-63

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

Наглядова рада Товариства

Найменування показника
Період

звітний
(2014)

попередній
(2013)

Усього активів 8 878 464 7 143 417
Основні засоби 2 769 197 2 881 331
Довгострокові фінансові інвестиції 1 000 146
Запаси 830 811 686 008
Сумарна дебіторська заборгованість 5 178 991 3 552 121
Грошові кошти та їх еквіваленти 98 465 23 811
Нерозподілений прибуток 923 749 1 765 358
Власний капітал 1 399 353 1 579 938
Статутний капітал 100 000 100 000
Довгострокові зобов'язання 2 128 755 84 941
Поточні зобов'язання 4 326 607 3 613 180
Чистий прибуток (збиток) -1020520 -66978
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400000000 400000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 5 435 6 170

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"АГРОДАР-РІВНЕ"

Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Нова Любомирка, вул. Промисло-
ва, 6,  повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів  28 квітня
2015 р. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за

2014 р. 
4. Затвердження річної фінансової звітності.
5. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків.
Місце проведення загальних зборів: Рівненська обл., Рівненський р-

н, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 6,  каб. № 1.
Реестрація учасників зборів: 28 квітня 2015 року з 9-00 до 9-45 год. за

місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 22 квіт-
ня 2015 року. При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до чин-
ного законодавства. 

Відкриття зборів: 28 квітня 2015 року о 10-00 годині.       
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства (каб.

№ 2) щоденно з 9-00 до 10-00 год. Відповідальна особа - Cтрелець Люд-
мила Олександрівна.

Телефон для довідок: (0362) 64-98-95, 64-98-80

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

Найменування показника
Період

Звітний
2014 р.

Попередній
2013 р.

Усього активів 1313,7 1373,8
Основні засоби 1024,8 1150,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 59,6 14
Сумарна дебіторська заборгованість 218,1 199,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 14,2 9,9
Нерозподілений прибуток (346,1) (213,9)
Власний капітал 1118,3 1250,5
Статутний капітал 9 9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 195,4 123,3
Чистий прибуток (збиток) (132,2) (194,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 905054 905054
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

"КОНКОРД"
(далі по тексту - банк), місцезнаходження: 49069, м. Дніпропетровськ,

вул. Артема, 94 відповідно до рішення наглядової ради банку (протокол
від 03.03.2015) повідомляє про скликання річних загальних зборів акці-
онерів, які відбудуться 24 квітня 2015 року о 16.00 годині за місцезна-
ходженням банку: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, 2 поверх, кім-
ната 106.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 24 квітня 2015 року
з 15.30 до 15.55 години за місцем проведення загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт наглядової ради про діяльність банку, прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
3. Звіт правління про результати діяльності банку, прийняття рішення

за наслідками розгляду звіту. 
4. Визначення основних напрямів діяльності банку на 2015 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії. 
6. Затвердження висновку аудиторської фірми.
7. Затвердження річних результатів діяльності банку за 2014 рік та за-

ходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
8. Розподіл прибутку банку отриманого у 2014 році.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розмі-

ру річних дивідендів.
10. Затвердження внутрішніх положень банку в новій редакції  у зв'яз-

ку з внесенням змін до чинного законодавства.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи до-

кумент, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах для представ-
ників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь
24.04.2015 у річних загальних зборах  наглядовою радою призначена да-
та складання реєстру власників іменних цінних паперів банку станом на
20.04.2015. 

Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загаль-
них зборів заздалегідь в робочий час в робочі дні або у день проведення
загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріала-
ми загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова Олена
Миколаївна - корпоративний секретар банку. Телефон для довідок:  (0562)
31-04-38, 31-13-14  

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

*у цьому рядку сума дорівнює сумі: інших фінансових активів та інших
активів банку згідно статей балансу Банку;

**у цьому рядку сума дорівнює сумі: зобов'язань щодо поточного по-
датку на прибуток , інших фінансових зобов'язань та інших зобов'язань
банку згідно статей балансу Банку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-УКРАЇНСЬ-
КА КОМПАНІЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 37842648; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпро-
петровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-82-65; 5. Електронна пош-
това адреса: inbox@shidna.com;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.shidna.com; 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових
осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ" (нада-
лi за текстом - Товариство), які відбулись 13.03.2015 року (Протокол №1
вiд 13.03.2015 р.) Припинено повноваження - звільнено (за власним ба-
жанням на пiдставi поданої заяви) з посади Голови Наглядової Ради То-
вариства Романюка В`ячеслава Івановича (згоди на розкриття паспор-
тних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Особа перебу-
вала на посадi (років): один рік. Немає непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини.     

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
13.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Припинено повнова-
ження - звільнено (за власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з
посади члена Наглядової Ради Товариства Лоленко Вікторію Юріївну
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями
Товариства. Особа перебувала на посадi: одинадцять місяців. Немає
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.     

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
13.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано  (переобрано
у той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Това-
риства - Сороку Олега Михайловича (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - директор, перший
заступник Голови Правлiння, Голова Правління, Член Наглядової ради. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
13.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано  на посаду
члена Наглядової Ради Товариства - Риндіна Дмитра Олександровича
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями
Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше
обiймала особа - попередніх посад немає. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
13.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано  на посаду
члена Наглядової Ради Товариства - Кулик Ірину Андріївну (згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями Товарис-
тва. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала
особа - покоївка,менеджер. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
13.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано  (переобрано
у той самий орган Товариства) на посаду Ревізора Товариства - Нікітіну
Марину Олександрівну (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 ро-
ку. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Наз-
ви посад, якi ранiше обiймала особа - Начальник відділу по роботі з цін-
ними паперами, Директор, Головний бухгалтер, Ревізор.

Згідно Рішення засідання Наглядової Ради, Протокол б/н від
13.03.2015 р. обрано на посаду  Голови Наглядової Ради Товариства
Сороку Олега Михайловича  (згоди на розкриття паспортних даних не
надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016
року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Назви посад, які раніше обіймала особа - директор, перший заступник
Голови Правлiння, Голова Правління, Член Наглядової ради. 

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

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

2. Найменування посади - 
Генеральний директор ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ" 

Калінчук Аліна Юріївна
16.03.2015 р.

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 251540 165305
Основні засоби 27377 209
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість* 732 666
Грошові кошти та їх еквіваленти 33304 6069
Нерозподілений прибуток 726 1268
Власний капітал 138505 137779
Статутний капітал 130000 130000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання** 13038 273
Чистий прибуток (збиток) 726 1268
Середньорічна кількість акцій (шт.) 130000 130000

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) 98 61

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО»
(код за ЄДРПОУ 22628992, місцезнаходження: 62801, Харківська обл., 
Печенізький р-н, смт Печеніги, 7 км автодороги, Печеніги-Базаліївка )
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які від-

будуться 29 квітня 2015 р. об 10:00 год. за адресою: харківська обл.., Пече-
нізький р-н, смт Печеніги, 7км автодороги, Печеніги-Базаліївка, кімн. №2

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 
проведення зборів з 09:20 до 09:50 год

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку за 2014 рік. 

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

Найменування показника Період 
2014 рік 2013 рік

Усього активів 2055 2221
Основні засоби 309 335
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1409 511

Сумарна дебіторська заборгованість 47 1375
Грошові кошти та їх еквіваленти 290 -
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 1309 1309
Статутний капітал 1309 1309
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 746 912
Чистий прибуток (збиток) 0 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5237128 5237128
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах станом на 24 годину 23 квітня 2015 року, за три робочі дні до дня про-
ведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних 
зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Харківська обл., Печенізький 
р-н, смт Печеніги, 7км автодороги, Печеніги-Базаліївка, кімн. № 1 з понеділка по 
п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами Аграмаков М.В. Документи надаються ак-
ціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на підставі його 
письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п’ять робочих 
днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних збо-
рів 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: (05765)6-11-07
Наглядова рада

ПрАТ «Печенізьке рибоводне господарство»
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

(місцезнаходження: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєто-
ва, 21) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 23
квітня 2015 року о 12:00 у Методичному кабінеті профспілкової організа-
ції Товариства (1 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу) за ад-
ресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21 (кінце-
ва зупинка тролейбусного маршруту №15).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ 
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ): 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення
їх повноважень. 

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності

за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначен-
ня основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати ді-
яльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за ре-
зультатами проведення перевірок фінансово - господарської діяльності То-
вариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-гос-
подарської діяльності Товариства у 2014 році.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. 
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяль-

ності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної

комісії Товариства. 
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ни-
ми. 

12. Затвердження на 2015 рік лімітів надання Товариством фінансових
або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

13. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом
викладення його в новій редакції. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до
дня проведення річних загальних зборів, тобто на 24 годину 17 квітня 2015
року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних
зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення загальних
зборів 23 квітня 2015 року з 09:40 до 11:40. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - документ, який посвідчує особу (паспорт); 

- представникам акціонерів - довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного зако-
нодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представ-
ника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за
адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21, офіс 505
(5 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу). 

В день проведення загальних зборів 23 квітня 2015 року ознайомлення
акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці про-
ведення загальних зборів Товариства. 

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером - при
пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціоне-
ра - при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог
чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми - член Правління Кузьменко Сергій Володимирович.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 35-
83-47, 35-91-63

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

Наглядова рада Товариства

Найменування показника
Період

звітний
(2014)

попередній
(2013)

Усього активів 8 878 464 7 143 417
Основні засоби 2 769 197 2 881 331
Довгострокові фінансові інвестиції 1 000 146
Запаси 830 811 686 008
Сумарна дебіторська заборгованість 5 178 991 3 552 121
Грошові кошти та їх еквіваленти 98 465 23 811
Нерозподілений прибуток 923 749 1 765 358
Власний капітал 1 399 353 1 579 938
Статутний капітал 100 000 100 000
Довгострокові зобов'язання 2 128 755 84 941
Поточні зобов'язання 4 326 607 3 613 180
Чистий прибуток (збиток) -1020520 -66978
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400000000 400000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 5 435 6 170

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"АГРОДАР-РІВНЕ"

Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Нова Любомирка, вул. Промисло-
ва, 6,  повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів  28 квітня
2015 р. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за

2014 р. 
4. Затвердження річної фінансової звітності.
5. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків.
Місце проведення загальних зборів: Рівненська обл., Рівненський р-

н, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 6,  каб. № 1.
Реестрація учасників зборів: 28 квітня 2015 року з 9-00 до 9-45 год. за

місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 22 квіт-
ня 2015 року. При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до чин-
ного законодавства. 

Відкриття зборів: 28 квітня 2015 року о 10-00 годині.       
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства (каб.

№ 2) щоденно з 9-00 до 10-00 год. Відповідальна особа - Cтрелець Люд-
мила Олександрівна.

Телефон для довідок: (0362) 64-98-95, 64-98-80

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

Найменування показника
Період

Звітний
2014 р.

Попередній
2013 р.

Усього активів 1313,7 1373,8
Основні засоби 1024,8 1150,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 59,6 14
Сумарна дебіторська заборгованість 218,1 199,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 14,2 9,9
Нерозподілений прибуток (346,1) (213,9)
Власний капітал 1118,3 1250,5
Статутний капітал 9 9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 195,4 123,3
Чистий прибуток (збиток) (132,2) (194,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 905054 905054
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

"КОНКОРД"
(далі по тексту - банк), місцезнаходження: 49069, м. Дніпропетровськ,

вул. Артема, 94 відповідно до рішення наглядової ради банку (протокол
від 03.03.2015) повідомляє про скликання річних загальних зборів акці-
онерів, які відбудуться 24 квітня 2015 року о 16.00 годині за місцезна-
ходженням банку: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, 2 поверх, кім-
ната 106.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 24 квітня 2015 року
з 15.30 до 15.55 години за місцем проведення загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт наглядової ради про діяльність банку, прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
3. Звіт правління про результати діяльності банку, прийняття рішення

за наслідками розгляду звіту. 
4. Визначення основних напрямів діяльності банку на 2015 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії. 
6. Затвердження висновку аудиторської фірми.
7. Затвердження річних результатів діяльності банку за 2014 рік та за-

ходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
8. Розподіл прибутку банку отриманого у 2014 році.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розмі-

ру річних дивідендів.
10. Затвердження внутрішніх положень банку в новій редакції  у зв'яз-

ку з внесенням змін до чинного законодавства.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи до-

кумент, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах для представ-
ників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь
24.04.2015 у річних загальних зборах  наглядовою радою призначена да-
та складання реєстру власників іменних цінних паперів банку станом на
20.04.2015. 

Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загаль-
них зборів заздалегідь в робочий час в робочі дні або у день проведення
загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріала-
ми загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова Олена
Миколаївна - корпоративний секретар банку. Телефон для довідок:  (0562)
31-04-38, 31-13-14  

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

*у цьому рядку сума дорівнює сумі: інших фінансових активів та інших
активів банку згідно статей балансу Банку;

**у цьому рядку сума дорівнює сумі: зобов'язань щодо поточного по-
датку на прибуток , інших фінансових зобов'язань та інших зобов'язань
банку згідно статей балансу Банку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-УКРАЇНСЬ-
КА КОМПАНІЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 37842648; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпро-
петровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-82-65; 5. Електронна пош-
това адреса: inbox@shidna.com;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.shidna.com; 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових
осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ" (нада-
лi за текстом - Товариство), які відбулись 13.03.2015 року (Протокол №1
вiд 13.03.2015 р.) Припинено повноваження - звільнено (за власним ба-
жанням на пiдставi поданої заяви) з посади Голови Наглядової Ради То-
вариства Романюка В`ячеслава Івановича (згоди на розкриття паспор-
тних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Особа перебу-
вала на посадi (років): один рік. Немає непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини.     

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
13.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Припинено повнова-
ження - звільнено (за власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з
посади члена Наглядової Ради Товариства Лоленко Вікторію Юріївну
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями
Товариства. Особа перебувала на посадi: одинадцять місяців. Немає
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.     

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
13.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано  (переобрано
у той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Това-
риства - Сороку Олега Михайловича (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - директор, перший
заступник Голови Правлiння, Голова Правління, Член Наглядової ради. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
13.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано  на посаду
члена Наглядової Ради Товариства - Риндіна Дмитра Олександровича
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями
Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше
обiймала особа - попередніх посад немає. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
13.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано  на посаду
члена Наглядової Ради Товариства - Кулик Ірину Андріївну (згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями Товарис-
тва. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала
особа - покоївка,менеджер. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
13.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано  (переобрано
у той самий орган Товариства) на посаду Ревізора Товариства - Нікітіну
Марину Олександрівну (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 ро-
ку. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Наз-
ви посад, якi ранiше обiймала особа - Начальник відділу по роботі з цін-
ними паперами, Директор, Головний бухгалтер, Ревізор.

Згідно Рішення засідання Наглядової Ради, Протокол б/н від
13.03.2015 р. обрано на посаду  Голови Наглядової Ради Товариства
Сороку Олега Михайловича  (згоди на розкриття паспортних даних не
надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016
року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Назви посад, які раніше обіймала особа - директор, перший заступник
Голови Правлiння, Голова Правління, Член Наглядової ради. 

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

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

2. Найменування посади - 
Генеральний директор ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ" 

Калінчук Аліна Юріївна
16.03.2015 р.

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 251540 165305
Основні засоби 27377 209
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість* 732 666
Грошові кошти та їх еквіваленти 33304 6069
Нерозподілений прибуток 726 1268
Власний капітал 138505 137779
Статутний капітал 130000 130000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання** 13038 273
Чистий прибуток (збиток) 726 1268
Середньорічна кількість акцій (шт.) 130000 130000

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) 98 61
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОД ІНВЕСТ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента:
34927676; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4.
Міжміський код, телефон та факс: (056) 788-05-31; 5.Електронна поштова
адреса: inbox@kodinvest.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.kodinvest.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих ак-
цій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 16.03.2015 р.
Повiдомляємо, що 16.03.2015 р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитар-
ній системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiн-
них паперiв Товариства станом на 11.03.2015 р., згiдно якого вiдбулись
наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа - МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД (MELCHETT INVEST LI-
MITED) , (Віргінські о-ви (Брит.) (Код 115727В), місцезнаходження: Marlbo-
rough Queen Stree, Нассау, Winterbotham Place, P.O. Box №10429.

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 31,1187 %  (211607378 шт.)
Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 31,3720 %

(213329708 шт.) 
Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не

менше 10 відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП. (ALBROATH IN-

TERNATIONAL CORP.) (Код 603497) місцезнаходження: 'Вантерпул Пла-
за, П.С. 873, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Віргінські о-ви (Брит.).

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 20,9881 %  (142718990
шт.)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 19,2304 %
(130766545 шт.) 

ІІІ. 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 - Голова Правління ПАТ "КОД ІНВЕСТ" Ря-
занова Надія Павлівна 16.03.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БУДІНВЕСТ 4"

2. Код за ЄДРПОУ: 36295787; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропет-
ровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 4.
Міжміський код, телефон та факс: (056) 734-52-53; 5. Електронна пошто-
ва адреса: inbox@budinvest4.com;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.budinvest4.com; 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадо-
вих осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДІНВЕСТ 4" (надалi за текстом - Товарис-
тво),  які відбулись 13.03.2015 року (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Об-
рано (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена Нагля-
дової Ради Товариства - Кулієву Світлану Сергіївну    (згоди на розкриття
паспортних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано
строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Директор, Ге-
неральний директор, головний бухгалтер, Голова Наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
13.03.2015 року (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Должкового Олександра Сергійовича (згоди на розкриття паспор-
тних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком
до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревізор, Член Наг-
лядової ради. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
13.03.2015 року (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Волю Володимира Андрійовича (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - кредитний iнспектор,
економiст, Генеральний директор, Член Наглядової ради. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
13.03.2015 року (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду Ревізора Товариства - Гнатюка
Сергія Валентиновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано).
Володіє акціями простими іменними товариства у кількості 1 шт., що скла-
дає 0.0000 % статутного капіталу товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревізор, провідний ін-
женер відділу інформаційних та банківських технологій, інженер-програ-
міст, головний бухгалтер.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд
13.03.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Ку-
лієву Світлану Сергіївну  (згоди на розкриття даних про особу не надано).
Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Не-
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви по-
сад, якi ранiше обiймала особа - Директор, Генеральний директор, голов-
ний бухгалтер, Голова Наглядової Ради.

ІІІ. 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 - Голова Правління ПАТ "БУДІНВЕСТ 4"
Чайка Ірина Едуардівна 16.03.2015 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ"

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 29
квітня 2015 року о 12-00 год. 

Порядок денний:
1. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт правління  про підсумки фінансово-господарської діяльності за

2014 рік.
4. Звіт ревізійної комісії.
5. Затвердження річної фінансової звітності.
6. Розподіл прибутку і збитків.
7. Про припинення ПрАТ "Володимирецька районна друкарня" шля-

хом реорганізації.
8. Про призначення комісії з припинення ПрАТ "Володимирецька рай-

онна друкарня".
9. Про затвердження оцінки та умови викупу акцій у акціонерів, які не

голосували за прийняття  рішення про припинення ПрАТ "Володимирець-
ка районна друкарня".

10. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки.
Місце проведення загальних зборів: 34300, Рівненська обл., м. Воло-

димирець,  вул. Шкільна, 19, каб. № 1.
Реєстрація учасників зборів: 29 квітня 2015 р. з 11-00  до 11-45 год.  за

місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 23
квітня 2015 р. 

При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника
зборів.

Відкриття зборів: 29 квітня 2015 року о 12-00 годині.
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства (каб.

№2) щоденно з 9-00  до 10-00 год. Відповідальна особа - головний бухгал-
тер.

Контактний телефон: (03634) 2-42-46.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 
акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ
ЗАВОД "АЛЮМАШ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: м. Дніпропетровськ,
вул. Берегова, 139.

Шановні акціонери!
Директор Приватного акціонерного товариства "Дніпровський завод

"АЛЮМАШ" повідомляє Вас, що 28 квітня 2015 року о 10.00 годині за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань, відбу-
дуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах 28 квітня 2015 року з 09.30 год. до 09.45 год. за адресою: м. Дніпро-
петровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три)
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на
24.00 годину  22.04.2015 року. 

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

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у

2014 році.
3. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати перевірки

діяльності Директора у 2014 році.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік,

розподілу прибутку за 2014 рік.
5. Про виплату дивідендів за 2014 рік.
6. Прийняття рішення про вчинення товариством значних правочинів.
Основнi показники фiнансово-господарскої дiяльностi Приватного ак-
ціонерного товариства "Дніпровський завод "АЛЮМАШ" (тис.грн.)

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. 

Ознайомлення з матеріалами відбувається до 28 квітня 2015 року з
понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 17.30 год. (Обідня перерва з 12.00
год. до 12.30 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139,
Приватне акціонерне товариство "Дніпровський завод "АЛЮМАШ". 

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа -Дзиговсь-
ка Ольга Василівна - Головний бухгалтер Товариства. 28 квітня 2015 року
ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстра-
ції для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів
акціонерів.

Довідки за телефоном: (0562) 32-55-11
Директор ПрАТ "Дніпровський завод "АЛЮМАШ" Данченко О. В.  

Найменування показника
Період

Звітний
2014 р.

Попередній
2013 р.

Усього активів 784,1 777,6
Основні засоби 598,6 667,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 104,3 34,2
Сумарна дебіторська заборгованість 55,7 50,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,5 25,5
Нерозподілений прибуток (173,3) (179,0)
Власний капітал 778,8 773,1
Статутний капітал 37,5 37,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5,3 4,5
Чистий прибуток (збиток) 5,7 6,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 150137 150137
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 9 11

Найменування показника
Перiод

2014 рік 2013 рiк
Усього активів 36397 31384
Основні засоби 15214 16672
Довгострокові фінансові інвестіції 13 13
Запаси 11100 7896
Сумарна дебіторська заборгованість 5518 3492
Грошові кошти та їх еквiваленти 3061 2554
Нерозподiлений прибуток 8777 9255
Властий капiтал 29858 30324
Статутний капiтал 19950 19950
Довгостроковi зобов'язання - -
Поточнi зобов'язання 6539 1060
Чистий прибуток (збиток) 234 1594
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 1553 1553

Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом
перiоду (шт.) - -

Загальна сума коштiв, витрачених на викуп
акцiй, протягом року - -

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осіб) 135 160

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СИЛІКАТ"

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів То-
вариства, які відбудуться 28 квітня 2015 року об 10.00 за адресою: Ль-
вівська область, Яворівський район, с. Страдч, адмінкорпус, 2 по-
верх, актовий зал.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів: голови та сек-

ретаря зборів, голови та членів лічильної комісії Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність

за 2014 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік

та затвердження плану роботи Товариства на 2015 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товарис-

тва за 2015 рік.
7. Про вчинення значного правочину (в разі якщо ринкова вартість

майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує
25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства).

8. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства.
Реєстрація учасників зборів відбудеться в день і за місцем проведен-

ня зборів: початок реєстрації о 09.00 год., закінчення о 09.50 год. 
Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що

посвідчує особу (паспорт); для  представників акціонерів - додатково до-
ручення оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах - станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а
саме - 22 квітня 2015 р.

Документи, пов’язані з порядком денним зборів, знаходяться для оз-
найомлення за місцезнаходженням Товариства за адресою: Львівська об-
ласть, Яворівський район, с. Страдч, адмінкорпус у робочі дні з 10.00 до
17.00. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами є голова правління Худоба І.І.

Довідки за тел. (0259) 3-32-23. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік (в тис.грн.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"; 2. Код за ЄДРПОУ:
35448991; 3. Місцезнаходження: 49007, Дніпропетровська обл., місто Дніп-
ропетровськ, вулиця Бориса Кротова ,будинок 50  ; 4. Міжміський код, те-
лефон та факс: (056) 788-14-46; 5. Електронна поштова адреса: inbox@ga-
zovimeregi.com;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: www.gazovimeregi.com;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ" (надалi за текстом - Това-
риство),  які відбулись 13.03.2015 року (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.),
припинено повноваження - звільнено  (за власним бажанням на пiдставi
поданої заяви) з посади Голови Наглядової Ради Товариства юридичну
особу - юридичну особу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ІНВЕС-

ТФІНАНС "КОРУНД"  (код за ЄДРПОУ 33718740). Не володiє акцiями Това-
риства. Особа перебувала на посадi: одинадцять місяців. Немає непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
13.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано  на посаду Голо-
ви Наглядової Ради Товариства - юридичну особу ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "БРОКIНВЕСТ-ЛАЕРТ"  (код за ЄДРПОУ 33667670), яка
володіє акціями простими іменними товариства у кількості 1921835 шт., що
складає 2,1354 % статутного капіталу товариства, в особі представника
Товариства Четверик Тетяни Анатолiївни  (згоди на розкриття паспортних
даних не надано ). Представник Товариства не володіє акціями товарис-
тва. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. 

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

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

2. Найменування посади - Голова Правління ПАТ  "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"
Савлук Роман Ярославович 16.03.2015 р.

ПРАВЛІННЯ ПРАТ "РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД"
юридична адреса: м. Рівне, вул. Біла-35 а, повідомляє про скликання

чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2015 ро-
ку о 10-й годині.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори голови  та  секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників загальних

зборів акціонерів.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності

за 2014 рік.
4. Звіт наглядової ради.
5. Звіт ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.
7. Про порядок покриття збитків.
8. Переобрання органів управління.
Місце проведення загальних зборів: 33009, м. Рівне, вул. Біла-35а,

кімната №1 (кабінет голови правління).
Реєстрація учасників зборів: 24 квітня 2015 року з 9-00 год. до 9-45 год.

за  місцем проведення зборів, згідно з  реєстром акціонерів станом на 20
квітня 2015 року.

При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника
зборів.

Відкриття зборів: 24 квітня 2015 року о 10-00 годині.
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтеріїї підприємства (кім-

ната №2) щоденно з 9-00 до 10-00 год. Відповідальна особа - голова прав-
ління

Телефон для довідок : (0362) 26-15-80.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

Найменування показників період
звітний попередній

Усього активів 1317,1 1270
Основні засоби 782,4 830,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 105,3 95
Сумарна дебіторська заборгованість 421,4 227,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,2 69,4
Нерозподілений прибуток -27,9 -23,4
Власний капітал 1186,1 1190,6
Статутний капітал 346,6 346,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 131 79,4
Чистий прибуток (збиток) -4,5 315,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1386367 1386367
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 9

Найменування  показника 
Період

Звітний
2014 р.

Попередній
2013 р.

Усього активів 152,3 180,2
Основні засоби 38 43,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10,7 10,9
Сумарна дебіторська заборгованість 86,2 92,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,8 17,2
Нерозподілений прибуток -339,3 -320,6
Власний капітал 316,1 316,1
Статутний капітал 107,6 107,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 65,1 74,3
Чистий прибуток (збиток) -18,7 -11,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 430365 430365
Кількість васних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець  періоду
(осіб) 9 9

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВI КО-
МЕРЦIЙНI IНIЦIАТИВИ"

2. Код за ЄДРПОУ: 32988061; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпро-
петровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-86-80; 5. Електронна
поштова адреса: inbox@finkomin.com;  6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.finkomin.com; 7. Вид особливої інформації: Зміна скла-
ду посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВI КОМЕРЦIЙНI IНIЦIАТИВИ"
(надалi за текстом - Товариство),  які відбулись 13.03.2015 року (Рішен-
ня акціонера №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано (переобрано у той самий ор-
ган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товариства - Удода
Володимира Никифоровича  (згоди на розкриття паспортних даних не
надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016
року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревізор, Голова Наглядової
Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
13.03.2015 року (Рішення акціонера №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано (пе-
реобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової
Ради Товариства - Мендрух Тетяну Анатоліївну  (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано
строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - бухгал-
тер, Головний бухгалтер, директор, Член Наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
13.03.2015 року (Рішення акціонера №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано (пе-
реобрано у той самий орган Товариства) на посаду Ревiзора Товарис-
тва - Лейбиченко Ольгу Анатоліївну  (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Голова правління,
головний бухгалтер,  Ревiзор

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради вiд 13.03.2015 року (Про-
токол б/н вiд 13.03.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради
Товариства Удода Володимира Никифоровича (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано
строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревізор,
Голова Наглядової Ради.

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління ПАТ "ФІНКОМІН"  

Гнатюк Дмитро Валентинович
16.03.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО"

2. Код за ЄДРПОУ: 14352406;
3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечникова , буд. 3;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 787-02-64 (056) 787-02-63;
5. Електронна поштова адреса: Aleksandra.Korsun@creditdnepr.com;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://creditdnepr.com.ua/;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Рiшенням Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та ре-

гулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайса) платiжних систем вiд 03
березня 2015року № 79 погоджено КРИКУН Людмилу Володимирiвну на
посаду Головного бухгалтера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". КРИКУН Людмила Володимирiвна (пас-
порт серiї МК №468048, 26.03.1997 р. виданий Московським МВ ХМУ
УМВС України в Харкiвськiй областi) заступила на посаду Головного бух-
галтера ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" згiдно письмової згоди Нацiональ-
ного банку України вiд 06.03.2015 р. № 24-00011/15055 отриманої Банком
13.03.2015р. та Наказу №204-вк вiд 13.03.2015 р. Посади, якi обiймала
протягом останнiх п'яти рокiв: 03.01.2007 р. - 09.01.2015 р. - Головний бух-
галтер АКIБ "УкрСиббанк" - заступник начальника Департаменту фiнансiв.

Частка, якою володiє в статутному капiталi (фондi) емiтента складає
0,00%. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв,
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Найменування посади: 
Заступник Голови Правлiння - директор з фiнансових 

ринкiв та мiжнародного бiзнесу  
МОЛОДКIН Вячеслав Ігорович  

16.03.2015
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОД ІНВЕСТ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента:
34927676; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4.
Міжміський код, телефон та факс: (056) 788-05-31; 5.Електронна поштова
адреса: inbox@kodinvest.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.kodinvest.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих ак-
цій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 16.03.2015 р.
Повiдомляємо, що 16.03.2015 р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитар-
ній системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiн-
них паперiв Товариства станом на 11.03.2015 р., згiдно якого вiдбулись
наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа - МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД (MELCHETT INVEST LI-
MITED) , (Віргінські о-ви (Брит.) (Код 115727В), місцезнаходження: Marlbo-
rough Queen Stree, Нассау, Winterbotham Place, P.O. Box №10429.

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 31,1187 %  (211607378 шт.)
Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 31,3720 %

(213329708 шт.) 
Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не

менше 10 відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП. (ALBROATH IN-

TERNATIONAL CORP.) (Код 603497) місцезнаходження: 'Вантерпул Пла-
за, П.С. 873, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Віргінські о-ви (Брит.).

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 20,9881 %  (142718990
шт.)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 19,2304 %
(130766545 шт.) 

ІІІ. 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 - Голова Правління ПАТ "КОД ІНВЕСТ" Ря-
занова Надія Павлівна 16.03.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БУДІНВЕСТ 4"

2. Код за ЄДРПОУ: 36295787; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропет-
ровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 4.
Міжміський код, телефон та факс: (056) 734-52-53; 5. Електронна пошто-
ва адреса: inbox@budinvest4.com;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.budinvest4.com; 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадо-
вих осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДІНВЕСТ 4" (надалi за текстом - Товарис-
тво),  які відбулись 13.03.2015 року (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Об-
рано (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена Нагля-
дової Ради Товариства - Кулієву Світлану Сергіївну    (згоди на розкриття
паспортних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано
строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Директор, Ге-
неральний директор, головний бухгалтер, Голова Наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
13.03.2015 року (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Должкового Олександра Сергійовича (згоди на розкриття паспор-
тних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком
до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревізор, Член Наг-
лядової ради. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
13.03.2015 року (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Волю Володимира Андрійовича (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - кредитний iнспектор,
економiст, Генеральний директор, Член Наглядової ради. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
13.03.2015 року (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду Ревізора Товариства - Гнатюка
Сергія Валентиновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано).
Володіє акціями простими іменними товариства у кількості 1 шт., що скла-
дає 0.0000 % статутного капіталу товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревізор, провідний ін-
женер відділу інформаційних та банківських технологій, інженер-програ-
міст, головний бухгалтер.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд
13.03.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Ку-
лієву Світлану Сергіївну  (згоди на розкриття даних про особу не надано).
Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Не-
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви по-
сад, якi ранiше обiймала особа - Директор, Генеральний директор, голов-
ний бухгалтер, Голова Наглядової Ради.

ІІІ. 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 - Голова Правління ПАТ "БУДІНВЕСТ 4"
Чайка Ірина Едуардівна 16.03.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВI КО-
МЕРЦIЙНI IНIЦIАТИВИ"

2. Код за ЄДРПОУ: 32988061; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпро-
петровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-86-80; 5. Електронна
поштова адреса: inbox@finkomin.com;  6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.finkomin.com; 7. Вид особливої інформації: Зміна скла-
ду посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВI КОМЕРЦIЙНI IНIЦIАТИВИ"
(надалi за текстом - Товариство),  які відбулись 13.03.2015 року (Рішен-
ня акціонера №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано (переобрано у той самий ор-
ган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товариства - Удода
Володимира Никифоровича  (згоди на розкриття паспортних даних не
надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016
року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревізор, Голова Наглядової
Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
13.03.2015 року (Рішення акціонера №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано (пе-
реобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової
Ради Товариства - Мендрух Тетяну Анатоліївну  (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано
строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - бухгал-
тер, Головний бухгалтер, директор, Член Наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
13.03.2015 року (Рішення акціонера №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано (пе-
реобрано у той самий орган Товариства) на посаду Ревiзора Товарис-
тва - Лейбиченко Ольгу Анатоліївну  (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Голова правління,
головний бухгалтер,  Ревiзор

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради вiд 13.03.2015 року (Про-
токол б/н вiд 13.03.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради
Товариства Удода Володимира Никифоровича (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано
строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревізор,
Голова Наглядової Ради.

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління ПАТ "ФІНКОМІН"  

Гнатюк Дмитро Валентинович
16.03.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО"

2. Код за ЄДРПОУ: 14352406;
3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечникова , буд. 3;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 787-02-64 (056) 787-02-63;
5. Електронна поштова адреса: Aleksandra.Korsun@creditdnepr.com;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://creditdnepr.com.ua/;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Рiшенням Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та ре-

гулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайса) платiжних систем вiд 03
березня 2015року № 79 погоджено КРИКУН Людмилу Володимирiвну на
посаду Головного бухгалтера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". КРИКУН Людмила Володимирiвна (пас-
порт серiї МК №468048, 26.03.1997 р. виданий Московським МВ ХМУ
УМВС України в Харкiвськiй областi) заступила на посаду Головного бух-
галтера ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" згiдно письмової згоди Нацiональ-
ного банку України вiд 06.03.2015 р. № 24-00011/15055 отриманої Банком
13.03.2015р. та Наказу №204-вк вiд 13.03.2015 р. Посади, якi обiймала
протягом останнiх п'яти рокiв: 03.01.2007 р. - 09.01.2015 р. - Головний бух-
галтер АКIБ "УкрСиббанк" - заступник начальника Департаменту фiнансiв.

Частка, якою володiє в статутному капiталi (фондi) емiтента складає
0,00%. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв,
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Найменування посади: 
Заступник Голови Правлiння - директор з фiнансових 

ринкiв та мiжнародного бiзнесу  
МОЛОДКIН Вячеслав Ігорович  

16.03.2015

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СИЛІКАТ"

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів То-
вариства, які відбудуться 28 квітня 2015 року об 10.00 за адресою: Ль-
вівська область, Яворівський район, с. Страдч, адмінкорпус, 2 по-
верх, актовий зал.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів: голови та сек-

ретаря зборів, голови та членів лічильної комісії Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність

за 2014 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік

та затвердження плану роботи Товариства на 2015 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товарис-

тва за 2015 рік.
7. Про вчинення значного правочину (в разі якщо ринкова вартість

майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує
25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства).

8. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства.
Реєстрація учасників зборів відбудеться в день і за місцем проведен-

ня зборів: початок реєстрації о 09.00 год., закінчення о 09.50 год. 
Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що

посвідчує особу (паспорт); для  представників акціонерів - додатково до-
ручення оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах - станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а
саме - 22 квітня 2015 р.

Документи, пов’язані з порядком денним зборів, знаходяться для оз-
найомлення за місцезнаходженням Товариства за адресою: Львівська об-
ласть, Яворівський район, с. Страдч, адмінкорпус у робочі дні з 10.00 до
17.00. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами є голова правління Худоба І.І.

Довідки за тел. (0259) 3-32-23. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік (в тис.грн.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"; 2. Код за ЄДРПОУ:
35448991; 3. Місцезнаходження: 49007, Дніпропетровська обл., місто Дніп-
ропетровськ, вулиця Бориса Кротова ,будинок 50  ; 4. Міжміський код, те-
лефон та факс: (056) 788-14-46; 5. Електронна поштова адреса: inbox@ga-
zovimeregi.com;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: www.gazovimeregi.com;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ" (надалi за текстом - Това-
риство),  які відбулись 13.03.2015 року (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.),
припинено повноваження - звільнено  (за власним бажанням на пiдставi
поданої заяви) з посади Голови Наглядової Ради Товариства юридичну
особу - юридичну особу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ІНВЕС-

ТФІНАНС "КОРУНД"  (код за ЄДРПОУ 33718740). Не володiє акцiями Това-
риства. Особа перебувала на посадi: одинадцять місяців. Немає непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
13.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 13.03.2015 р.) Обрано  на посаду Голо-
ви Наглядової Ради Товариства - юридичну особу ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "БРОКIНВЕСТ-ЛАЕРТ"  (код за ЄДРПОУ 33667670), яка
володіє акціями простими іменними товариства у кількості 1921835 шт., що
складає 2,1354 % статутного капіталу товариства, в особі представника
Товариства Четверик Тетяни Анатолiївни  (згоди на розкриття паспортних
даних не надано ). Представник Товариства не володіє акціями товарис-
тва. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. 

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

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

2. Найменування посади - Голова Правління ПАТ  "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"
Савлук Роман Ярославович 16.03.2015 р.

ПРАВЛІННЯ ПРАТ "РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД"
юридична адреса: м. Рівне, вул. Біла-35 а, повідомляє про скликання

чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2015 ро-
ку о 10-й годині.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори голови  та  секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників загальних

зборів акціонерів.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності

за 2014 рік.
4. Звіт наглядової ради.
5. Звіт ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.
7. Про порядок покриття збитків.
8. Переобрання органів управління.
Місце проведення загальних зборів: 33009, м. Рівне, вул. Біла-35а,

кімната №1 (кабінет голови правління).
Реєстрація учасників зборів: 24 квітня 2015 року з 9-00 год. до 9-45 год.

за  місцем проведення зборів, згідно з  реєстром акціонерів станом на 20
квітня 2015 року.

При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника
зборів.

Відкриття зборів: 24 квітня 2015 року о 10-00 годині.
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтеріїї підприємства (кім-

ната №2) щоденно з 9-00 до 10-00 год. Відповідальна особа - голова прав-
ління

Телефон для довідок : (0362) 26-15-80.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

Найменування показників період
звітний попередній

Усього активів 1317,1 1270
Основні засоби 782,4 830,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 105,3 95
Сумарна дебіторська заборгованість 421,4 227,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,2 69,4
Нерозподілений прибуток -27,9 -23,4
Власний капітал 1186,1 1190,6
Статутний капітал 346,6 346,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 131 79,4
Чистий прибуток (збиток) -4,5 315,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1386367 1386367
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 9

Найменування  показника 
Період

Звітний
2014 р.

Попередній
2013 р.

Усього активів 152,3 180,2
Основні засоби 38 43,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10,7 10,9
Сумарна дебіторська заборгованість 86,2 92,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,8 17,2
Нерозподілений прибуток -339,3 -320,6
Власний капітал 316,1 316,1
Статутний капітал 107,6 107,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 65,1 74,3
Чистий прибуток (збиток) -18,7 -11,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 430365 430365
Кількість васних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець  періоду
(осіб) 9 9

шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕ-
ЦІАЛІЗОВАНЕ мОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 24» 
(скоречена назва – ПАТ «СМУ № 24») повідомляє, що Загальні збори акці-
онерів Товариства відбудуться «27» квітня 2015 р. о 14:00 за адресою: 
03110, м. Київ, вул. Соломянська, 18-А.

Порядок денний:
Порядок денний:

1. Розгляд та затвердження звіту правління ПАТ «СМУ № 24» за під-
сумками роботи за 2014 рік. Визначення основних напрямів діяльності 
ПАТ  «СМУ № 24» на 2015 рік.

2. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради ПАТ «СМУ №24» за 
підсумками роботи за 2014 рік.

3. Розгляд та затвердження звіту і висновків ревізійної комісії ПАТ  «СМУ 
№24» за підсумками роботи за 2014 рік.

4. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «СМУ №24», річного 
звіту ПАТ «СМУ №24», балансу, звіту про фінансові результати та інщі фор-
ми річної звітності за 2014 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків за 2014  рік.
6. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов контрактів, що 

укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової 
ради.

7. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів та уповно-
важення Голови правління на їх затвердження.

8. Про ліквідацію відокремлених підрозділів (філій) Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загаль-

них зборах акціонерів – 21 квітня 2015 року.
Матеріали Зборів надаються для ознайомлення за адресою: 03110, 

м. Київ, вул. Соломянська, 18-А. Реєстрація учасників зборів відбудеть-
ся з 12.00 до 13.45 27 квітня за місцем проведення зборів. Для реєстра-
ції та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб – мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу та доручення, оформ-
лене згідно з чиним законодавством України. Телефон для довідок: 
(044)  502-31-51.

Т.В.О. Голови наглядової ради_________________ Печура В.Д.
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Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акці-
онерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВИЙ БУДИНОК"
20 квітня 2015 р. о 12-00  (м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, б.

16, оф. 70) відбудуться    загальні збори акціонерів ПрАТ "СК "Страховий
будинок".  Час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: З 10-
00 до 11-45 у день проведення загальних зборів акціонерів. Для реєстра-
ції для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі
паспорт, представникам акціонерів - паспорт, довіреність, оформлену
згідно вимог чинного законодавства України. Дата складання переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 14 квітня 2015 р.

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

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів акціонерів Това-
риства.

2. Обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних Зборів ак-

ціонерів Товариства.
4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
6. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення

за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків
Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства

на 2014 рік.
10. Затвердження розміру річних дивідендів.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинять-

ся ПрАТ "СК "Страховий будинок" протягом року, визначення осіб, уповно-
важених на підписання значних правочинів.

12. Прийняття рішення щодо створення філій та представництв, інших
відокремлених підрозділів Товариства, затвердження Положень відок-
ремлених підрозділів Товариства щодо яких прийнято рішення про ство-
рення.

Під час підготовки до чергових річних загальних зборів акціонерів То-
вариства, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного. Акціонери Товариства та їх уповноважені представники
можуть ознайомитися з документами, шляхом отримання їх копій для оз-
найомлення необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запи-
том, а також шляхом ознайомлення з ними за адресою: 49000, Україна, м.
Дніпропетровськ, вул. Плеханова, будинок 16, офіс 70 з 19.03.2015 року
до початку Загальних зборів акціонерів 20 квітня 2015 року у робочі дні
(крім суботи та неділі) з понеділка по п'ятницю з 09.00 год. до 18.00 год.
(обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.). Відповідальна за ознайомлен-
ня з матеріалами зборів особа - Голова Правління ПрАТ "Страхова ком-
панія "Страховий будинок"  -  Коваль Марина Олександрівна, телефон
(056) 790-10-95. 20 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, від-
бувається у місці проведення реєстрації для участі у чергових річних за-
гальних зборах акціонерів Товариства та у місці проведення чергових річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства. За інформацією звертатися
за телефоном: (056) 790-10-95

Основні показники фінансово-господарської  діяльності   за
2014 рік,  тис. грн.

Наглядова рада ПрАТ "Страхова компанія "Страховий будинок"

Найменування показнику
Період

звітний попередній
Усього активів 379 881 460 946
Основні засоби 75 79
Довгострокові фінансові інвестиції 27 822 31 930
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 17 818 23 124
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 945 56 278
Нерозподілений прибуток 61 128 89 244
Власний капітал 361 786 311 539
Статутний капітал 207 000 207 000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 13 747 93 214
Чистий прибуток (збиток) 59 661 95 539
Середньорічна  кількість  акцій, шт. 41400 41400
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 11 13

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ"

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 29
квітня 2015 року о 12-00 год. 

Порядок денний:
1. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт правління  про підсумки фінансово-господарської діяльності за

2014 рік.
4. Звіт ревізійної комісії.
5. Затвердження річної фінансової звітності.
6. Розподіл прибутку і збитків.
7. Про припинення ПрАТ "Володимирецька районна друкарня" шля-

хом реорганізації.
8. Про призначення комісії з припинення ПрАТ "Володимирецька рай-

онна друкарня".
9. Про затвердження оцінки та умови викупу акцій у акціонерів, які не

голосували за прийняття  рішення про припинення ПрАТ "Володимирець-
ка районна друкарня".

10. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки.
Місце проведення загальних зборів: 34300, Рівненська обл., м. Воло-

димирець,  вул. Шкільна, 19, каб. № 1.
Реєстрація учасників зборів: 29 квітня 2015 р. з 11-00  до 11-45 год.  за

місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 23
квітня 2015 р. 

При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника
зборів.

Відкриття зборів: 29 квітня 2015 року о 12-00 годині.
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства (каб.

№2) щоденно з 9-00  до 10-00 год. Відповідальна особа - головний бухгал-
тер.

Контактний телефон: (03634) 2-42-46.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 
акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ
ЗАВОД "АЛЮМАШ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: м. Дніпропетровськ,
вул. Берегова, 139.

Шановні акціонери!
Директор Приватного акціонерного товариства "Дніпровський завод

"АЛЮМАШ" повідомляє Вас, що 28 квітня 2015 року о 10.00 годині за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань, відбу-
дуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах 28 квітня 2015 року з 09.30 год. до 09.45 год. за адресою: м. Дніпро-
петровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три)
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на
24.00 годину  22.04.2015 року. 

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

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у

2014 році.
3. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати перевірки

діяльності Директора у 2014 році.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік,

розподілу прибутку за 2014 рік.
5. Про виплату дивідендів за 2014 рік.
6. Прийняття рішення про вчинення товариством значних правочинів.
Основнi показники фiнансово-господарскої дiяльностi Приватного ак-
ціонерного товариства "Дніпровський завод "АЛЮМАШ" (тис.грн.)

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. 

Ознайомлення з матеріалами відбувається до 28 квітня 2015 року з
понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 17.30 год. (Обідня перерва з 12.00
год. до 12.30 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139,
Приватне акціонерне товариство "Дніпровський завод "АЛЮМАШ". 

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа -Дзиговсь-
ка Ольга Василівна - Головний бухгалтер Товариства. 28 квітня 2015 року
ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстра-
ції для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів
акціонерів.

Довідки за телефоном: (0562) 32-55-11
Директор ПрАТ "Дніпровський завод "АЛЮМАШ" Данченко О. В.  

Найменування показника
Період

Звітний
2014 р.

Попередній
2013 р.

Усього активів 784,1 777,6
Основні засоби 598,6 667,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 104,3 34,2
Сумарна дебіторська заборгованість 55,7 50,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,5 25,5
Нерозподілений прибуток (173,3) (179,0)
Власний капітал 778,8 773,1
Статутний капітал 37,5 37,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5,3 4,5
Чистий прибуток (збиток) 5,7 6,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 150137 150137
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 9 11

Найменування показника
Перiод

2014 рік 2013 рiк
Усього активів 36397 31384
Основні засоби 15214 16672
Довгострокові фінансові інвестіції 13 13
Запаси 11100 7896
Сумарна дебіторська заборгованість 5518 3492
Грошові кошти та їх еквiваленти 3061 2554
Нерозподiлений прибуток 8777 9255
Властий капiтал 29858 30324
Статутний капiтал 19950 19950
Довгостроковi зобов'язання - -
Поточнi зобов'язання 6539 1060
Чистий прибуток (збиток) 234 1594
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 1553 1553

Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом
перiоду (шт.) - -

Загальна сума коштiв, витрачених на викуп
акцiй, протягом року - -

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осіб) 135 160
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Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акці-
онерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВИЙ БУДИНОК"
20 квітня 2015 р. о 12-00  (м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, б.

16, оф. 70) відбудуться    загальні збори акціонерів ПрАТ "СК "Страховий
будинок".  Час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: З 10-
00 до 11-45 у день проведення загальних зборів акціонерів. Для реєстра-
ції для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі
паспорт, представникам акціонерів - паспорт, довіреність, оформлену
згідно вимог чинного законодавства України. Дата складання переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 14 квітня 2015 р.

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

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів акціонерів Това-
риства.

2. Обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних Зборів ак-

ціонерів Товариства.
4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
6. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення

за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків
Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства

на 2014 рік.
10. Затвердження розміру річних дивідендів.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинять-

ся ПрАТ "СК "Страховий будинок" протягом року, визначення осіб, уповно-
важених на підписання значних правочинів.

12. Прийняття рішення щодо створення філій та представництв, інших
відокремлених підрозділів Товариства, затвердження Положень відок-
ремлених підрозділів Товариства щодо яких прийнято рішення про ство-
рення.

Під час підготовки до чергових річних загальних зборів акціонерів То-
вариства, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного. Акціонери Товариства та їх уповноважені представники
можуть ознайомитися з документами, шляхом отримання їх копій для оз-
найомлення необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запи-
том, а також шляхом ознайомлення з ними за адресою: 49000, Україна, м.
Дніпропетровськ, вул. Плеханова, будинок 16, офіс 70 з 19.03.2015 року
до початку Загальних зборів акціонерів 20 квітня 2015 року у робочі дні
(крім суботи та неділі) з понеділка по п'ятницю з 09.00 год. до 18.00 год.
(обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.). Відповідальна за ознайомлен-
ня з матеріалами зборів особа - Голова Правління ПрАТ "Страхова ком-
панія "Страховий будинок"  -  Коваль Марина Олександрівна, телефон
(056) 790-10-95. 20 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, від-
бувається у місці проведення реєстрації для участі у чергових річних за-
гальних зборах акціонерів Товариства та у місці проведення чергових річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства. За інформацією звертатися
за телефоном: (056) 790-10-95

Основні показники фінансово-господарської  діяльності   за
2014 рік,  тис. грн.

Наглядова рада ПрАТ "Страхова компанія "Страховий будинок"

Найменування показнику
Період

звітний попередній
Усього активів 379 881 460 946
Основні засоби 75 79
Довгострокові фінансові інвестиції 27 822 31 930
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 17 818 23 124
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 945 56 278
Нерозподілений прибуток 61 128 89 244
Власний капітал 361 786 311 539
Статутний капітал 207 000 207 000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 13 747 93 214
Чистий прибуток (збиток) 59 661 95 539
Середньорічна  кількість  акцій, шт. 41400 41400
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 11 13

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ"

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 29
квітня 2015 року о 12-00 год. 

Порядок денний:
1. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт правління  про підсумки фінансово-господарської діяльності за

2014 рік.
4. Звіт ревізійної комісії.
5. Затвердження річної фінансової звітності.
6. Розподіл прибутку і збитків.
7. Про припинення ПрАТ "Володимирецька районна друкарня" шля-

хом реорганізації.
8. Про призначення комісії з припинення ПрАТ "Володимирецька рай-

онна друкарня".
9. Про затвердження оцінки та умови викупу акцій у акціонерів, які не

голосували за прийняття  рішення про припинення ПрАТ "Володимирець-
ка районна друкарня".

10. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки.
Місце проведення загальних зборів: 34300, Рівненська обл., м. Воло-

димирець,  вул. Шкільна, 19, каб. № 1.
Реєстрація учасників зборів: 29 квітня 2015 р. з 11-00  до 11-45 год.  за

місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 23
квітня 2015 р. 

При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника
зборів.

Відкриття зборів: 29 квітня 2015 року о 12-00 годині.
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства (каб.

№2) щоденно з 9-00  до 10-00 год. Відповідальна особа - головний бухгал-
тер.

Контактний телефон: (03634) 2-42-46.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 
акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ
ЗАВОД "АЛЮМАШ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: м. Дніпропетровськ,
вул. Берегова, 139.

Шановні акціонери!
Директор Приватного акціонерного товариства "Дніпровський завод

"АЛЮМАШ" повідомляє Вас, що 28 квітня 2015 року о 10.00 годині за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань, відбу-
дуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах 28 квітня 2015 року з 09.30 год. до 09.45 год. за адресою: м. Дніпро-
петровськ, вул. Берегова, 139, зал засідань. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три)
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на
24.00 годину  22.04.2015 року. 

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

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у

2014 році.
3. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати перевірки

діяльності Директора у 2014 році.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік,

розподілу прибутку за 2014 рік.
5. Про виплату дивідендів за 2014 рік.
6. Прийняття рішення про вчинення товариством значних правочинів.
Основнi показники фiнансово-господарскої дiяльностi Приватного ак-
ціонерного товариства "Дніпровський завод "АЛЮМАШ" (тис.грн.)

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. 

Ознайомлення з матеріалами відбувається до 28 квітня 2015 року з
понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 17.30 год. (Обідня перерва з 12.00
год. до 12.30 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 139,
Приватне акціонерне товариство "Дніпровський завод "АЛЮМАШ". 

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа -Дзиговсь-
ка Ольга Василівна - Головний бухгалтер Товариства. 28 квітня 2015 року
ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстра-
ції для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів
акціонерів.

Довідки за телефоном: (0562) 32-55-11
Директор ПрАТ "Дніпровський завод "АЛЮМАШ" Данченко О. В.  

Найменування показника
Період

Звітний
2014 р.

Попередній
2013 р.

Усього активів 784,1 777,6
Основні засоби 598,6 667,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 104,3 34,2
Сумарна дебіторська заборгованість 55,7 50,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,5 25,5
Нерозподілений прибуток (173,3) (179,0)
Власний капітал 778,8 773,1
Статутний капітал 37,5 37,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5,3 4,5
Чистий прибуток (збиток) 5,7 6,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 150137 150137
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 9 11

Найменування показника
Перiод

2014 рік 2013 рiк
Усього активів 36397 31384
Основні засоби 15214 16672
Довгострокові фінансові інвестіції 13 13
Запаси 11100 7896
Сумарна дебіторська заборгованість 5518 3492
Грошові кошти та їх еквiваленти 3061 2554
Нерозподiлений прибуток 8777 9255
Властий капiтал 29858 30324
Статутний капiтал 19950 19950
Довгостроковi зобов'язання - -
Поточнi зобов'язання 6539 1060
Чистий прибуток (збиток) 234 1594
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 1553 1553

Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом
перiоду (шт.) - -

Загальна сума коштiв, витрачених на викуп
акцiй, протягом року - -

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осіб) 135 160



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 18 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

50

 шАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
Чергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ» (далі за текстом – Товариство), відбудуться 
«23 » квітня 2015 р. о 15 год. 00 хв. за адресою: Україна, місто Одеса, 
вул. Одарія, 1, 4-ий поверх, актова зала.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) для участі у за-
гальних зборах буде здійснюватися «23» квітня 2015 р. з 14.00 до 14.50 
за адресою проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати пас-
порт, а представникам – також доручення. 

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у загальних зборах акціонерів Товариства – «17» квітня 
2015  року.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2014 рік, основні напрямки діяльності на 
2015  рік.

3. Звіт Наглядової ради про проведену роботу за 2014 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії про свою діяльність за 2014 рік та висновок 

щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
5. Про затвердження річних звіту та балансу, розподіл прибутку та 

збитків Товариства за 2014 рік .
6. Дострокове припинення повноважень Виконавчого директора, 

членів Правління, Наглядової ради, та Ревізійної комісії Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Виконавчого директора, членів Правління Товари-

ства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, контр-

актів, що укладатимуться з Виконавчим директором, членами Наглядо-
вою ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства.

11. Про попереднє схвалення правочинів на закупівлю, реалізацію та 
транспортування (розподіл) природного газу.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись із матеріалами, необхід-

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ»
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ними їм під час підготовки до загальних зборів, у робочі дні з 9.00 до 17.00 
за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 1, каб. № 412. Телефон для довідок: 
(048) 723-75-92.

Пропозиції щодо внесення акціонерами змін до порядку денного при-
ймаються письмово із зазначенням повних реквізитів акціонера за адре-
сою: 65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1, каб. № 412. відповідальна особа  – 
начальник відділу цінних паперів - корпоративний секретар 
ПАТ  «Одесагаз» Шешуріхіна І. Г.

Увага! Прохання уточнити паспортні дані до дати проведення загальних 
зборів акціонерів Товариства у зберігача ТОВ ПРДТ «ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» 
за адресою: м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2 , тел.: (0482) 34-21-26.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Одесагаз» за 

2013- 2014  р.р. (тис.грн)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 1713112 1387994
Основні засоби 1440216 1188601

Довгострокові фінансові інвестиції 17368 17368
Запаси 34354 19472
Сумарна дебіторська заборгованість 193253 117933
Грошові кошти та їх еквіваленти 26457 42089
Нерозподілений прибуток -71869 -114479
Власний капітал 1065751 970325
Статутний капітал 66589 66589
Довгострокові зобов'язання 247339 208517
Поточні зобов'язання 378555 257042
Чистий прибуток (збиток) -42610 -45384
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2317760 2317760
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

2945 3059

Наглядова рада
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Річна інформація емітента 
за 2014 р.

1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 
«Науково-технологiчний центр «Укрводбезпека»; код за ЄДРПОУ – 
25274537; місцезнаходження – 08811, Київська обл., Миронiвський р-н, 

с. Пiї, вул. Пiвденна, 1-А; міжміський код та телефон – (044) 236-30-39.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії – 16.03.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію - http://ukrvodbezpecka.kiev.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ТЕхНОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР «УКРВОДБЕЗПЕКА»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПРАТ «ПІДГАЄЦЬКА АГРОПРОмТЕхНІКА»
повідомляє , що 29. 04. 2015 р. о 10.00 год. відбудуться загальні збори 

акціонерів за адресою: м.Підгайці вул.. шевченка.64, Тернопіль-
ської обл..Тел.0976689093.

Порядок денний.
1.Обрання лічильної комісії, Голови зборів та секретаря зборів.
2.Звіт правління, Наглядової Ради , ревізійної комісії про результати ро-

боти за 2014р.
3.Затвердження річного звіту .
4.Розподіл прибутку і збитків товариства.
5.Про продаж майна товариства.

Реєстрація акціонерів з 9-30 до10-00 год. Ознайомлення з документами 
в кімнаті головного бухгалтера в робочий час. Дата складання переліку 
26.04 2015р.

Основні показники фінансово – господарської діяльності , відпо-
відно за попередній(2013р.) та звітний (2014р.) періоди (тис.грн.): Усьо-
го активів 1035/1027; Основні засоби 1021/1021;Довгострокові фінансові 
інвестиці 0/0; Запаси 0/0; Сумарна дебіторська заборгованість 14/6;Гро-
шові кошти та їх еквіваленти 0/0; Нерозподілений прибуток -503/-522; 
Власний капітал 1195/1195; Статутний капітал 325/325;Довгострокові 
зобов’зання 0/0; Поточні зобов’язання 18/29;Чистий прибуток(збиток) -6/-
19; Середньорічна кількість акцій,шт. 1301680/ 1301680;Кількість власних 
акцій викуплених за період 0/0;Чисельність працівників на .кінець періо-
ду4/2.
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 що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, повідо-
мляє про скликання загальних зборів акціонерів що відбудуться  
«20» квітня 2015 року о 13-00 за адресою: м. харків, вул. Роганська, 
149, кабінет Голови Правління АТ «ВП «ТВІН-ДРУК». Реєстрація осіб, 
що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем прове-
дення зборів «20» квітня 2015 року з 12-30 до 12-45. Перелік акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на  
24 годину 14 квітня 2015 року.

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

1.Обрання лічильної комісії зборів. 
2.Обрання Секретаря зборів. 
3.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2014 рік. 
4.Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-

зора. 
5.Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради. 
6.Розгляд значних правочинів укладених з моменту попередніх збо-

рів. 
7.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
8.Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товари-

ством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму 
понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності То-
вариства. 

9.Про розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товари-
ства за 2014 рік. 

10.Про внесення змін до статуту Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
- від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати 

проведення зборів (включно) акціонери мають можливість ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Роганська, 149, у 
приміщенні бухгалтерії АТ «ВП «ТВІН-ДРУК», у робочі дні, робочий час з 

09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 годин до 13 годин);
- в день проведення зборів у місці їх проведення за адресою: м. Хар-

ків, вул. Роганська, 149, у приміщенні бухгалтерії АТ «ВП «ТВІН-ДРУК». 
Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.
Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Го-

лова Правління Бартишев Артем Владиславович.

ДОДАТКОВА ІНФОРмАЦІЯ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 30318 28803
Основні засоби 11603 13369
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7014 5686
Сумарна дебіторська заборгованість 9233 7749
Грошові кошти та їх еквіваленти 263 3
Нерозподілений прибуток -17018 -10097
Власний капітал 8541 15478
Статутний капітал 19555 19555
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 21777 13325
Чистий прибуток (збиток) -6921 -1992
Середньорічна кількість акцій (шт.) 651822615 651822615
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

49 50

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, 
для представників акціонерів – ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно 
з діючим законодавством і ПАСПОРТ. тел. (57) 7172328.

Голова Правління  А.В. Бартишев

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄмСТВО «ТВІН-ДРУК»,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13678086, місцезнаходження: 01033, 
м. Київ, вул. Жилянська, 31 (надалі за текстом – Товариство), повідомляє 
про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 28 квітня 2015 року о 10 год. 30 хв. за адресою: Україна, м. Київ, 
вул. Жилянська, 31, 1-й поверх, кімната 12.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі в 
щорічних загальних зборах акціонерів проводиться 28 квітня 2015 року з  
9 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв. Реєстрація відбудеться за місцем проведен-
ня зборів.

Право участі у щорічних загальних зборах мають акціонери (їх пред-
ставники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного на 
24 годину 22 квітня 2015 року.

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

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, Лічильної 
комісії та затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

2. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

3. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
4. Про затвердження звіту і висновку Ревізійної Комісії Товариства за 

2014 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства.
7. Про припинення повноважень та обрання Голови і членів правління 

Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження 

умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з члена-
ми Наглядової ради Товариства. 

10. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії 
Товариства. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2014 рік (тис. грн.)

 Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 788 3950,3
Основні засоби 426 2469,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 176,1 773,9
Сумарна дебіторська заборгованість - 70,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 427,3 461,2
Нерозподілений прибуток 165,8 542,9
Власний капітал 388,1 765,2
Статутний капітал 38 38,0
Довгострокові зобов'язання - 3178,0
Поточні зобов'язання 399,9 7,1
Чистий прибуток (збиток) -377,1 88,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 36143 36143
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 13

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства Вам необхідно 
мати при собі:

- Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт);
- Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним за-

конодавством (для представників акціонерів Товариства).
Додаткова інформація для акціонерів Товариства:
Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами та докумен-

тами під час підготовки до щорічних загальних зборів акціонерів за адре-
сою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 31, 1-й поверх, кімната 12 у робочі 
дні: вівторок та четвер з 9-00 до 18-00 години, перерва з 13-00 до 14-00 го-
дини, та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Герасименко Валентина Дмитрівна, телефон: (044) 289-97-02.

Наглядова Рада Товариства.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«мІОРИТм»,
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ПОВІДОмЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВ-

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

шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВ-

НИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» (надалі ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАР-
ДІЯ», або Товариство) повідомляє Вас, що 21 квітня 2015 року об 11.00 го-
дині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,  72, 
приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬмАш» (2-й поверх), відбудуться за-
гальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 21 квітня 2015 року з 10.20 год. до 10.50 год. за адресою: Укра-
їна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба 
ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00 год. 15.04.2015 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріа-
лами зборів до 20 квітня 2015 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) 
з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: 
Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141, 3-й поверх, юридичний 
відділ. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Вино-
градникова Ніна Іванівна — фахівець по роботі з цінними паперами.

21 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

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

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

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

господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення Статуту у новій редакції. 
10. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регла-

ментують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення 
Положень в новій редакції

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ОмЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» (тис. грн.)

Найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів  56986 30037
Основні засоби  28182 9040
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 18959 16031
Сумарна дебіторська заборгованість  8248 4267
Грошові кошти та їх еквіваленти 1854 1028
Нерозподілений прибуток -43250 -34021
Власний капітал 3407 -3557
Статутний капітал 8420 8420
Довгострокові зобов’язання 17998 12803
Поточні зобов’язання 35581 20791
Чистий прибуток (збиток) -9229 -9210
Середньорічна кількість акцій (шт.) 33679640 33679640
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 171 193

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

Примітка
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розді-

лу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депози-
тарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізо-
вані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної 
установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на 
свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня на-
брання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» 
(дата набрання чинності законом — 12.10.2013 р.) не уклав з обраною 
емітентом депозитарною установою договору про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належ-
них йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий 
в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають 
право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні 
кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму 
та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною 
установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою 
протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів 
з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цін-
них паперах.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ мАшИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ»

Публічне акціонерне товариство «Київський холодокомбінат № 2», 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553623, місцезнаходження: 03039, 
м. Київ, вулиця Голосіївська, 13 (далі — Товариство) повідомляє про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться о 11 год. 
30 хв. 29 квітня 2015 року в приміщенні конференц-залу Інституту 
економічної та науково-технічної інформації за адресою: м. Київ, 
вул. Горького (Антоновича), 180. Реєстрація акціонерів та довірених 
осіб акціонерів буде проходити з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. у день 
скликання за місцем проведення Загальних зборів. Перелік акціонерів, 
які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 
24 годину 23 квітня 2015 року. 

Акціонери можуть бути ознайомлені з документами, пов’язаними з по-
рядком денним, на підставі попередньо поданої письмової заяви, з 9-00 
до 15-00 з понеділка по п’ятницю за місцезнаходженням Товариства: 
03039, м. Київ, вулиця Голосіївська, 13, кабінет бухгалтерії. Особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документа-
ми — Директор Кужель Микола Якович. Для ознайомлення кожен акціо-

нер повинен при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Для 
довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього мати до-
кументи, що підтверджують повноваження на право представляти акціо-
нера, оформлені згідно з чинним законодавством.

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

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, Лічильної ко-
місії та затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

2. Про затвердження звіту Директора Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

3. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
4. Про затвердження звіту і висновку Ревізійної Комісії Товариства за 

2014 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВСЬКИЙ хОЛОДОКОмБІНАТ № 2»
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ПОВІДОмЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛОВНЕ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО 

ГРУНТООБРОБНИх мАшИНАх»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72

шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ» (надалі 
ПАТ «ГСКБ «ГРУНТОМАШ», або Товариство) повідомляє Вас, що 21 квіт-
ня 2015 року о 13.00 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорно-
морського козацтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬмАш»  
(2-й  поверх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 21 квітня 2015 року з 12.20 год. до 12.50 год. за адресою: Укра-
їна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба 
ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 15.04.2015 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає ак-
ціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами зборів до 20 квітня 2015 року (включно) у робочі дні (крім субо-
ти та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 
год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72,  
4-й поверх, бухгалтерія. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами збо-
рів особа — Котовець Людмила Олександрівна — головний бухгалтер.

21 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

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

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

акціонерів.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу На-

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

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

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

Найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів  1 169 1 164
Основні засоби  153 168
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 396 87
Сумарна дебіторська заборгованість  379 410
Грошові кошти та їх еквіваленти - 2
Нерозподілений прибуток -11 592 -10 818
Власний капітал -6 935 -5 734
Статутний капітал 244 244
Довгострокові зобов’язання 5 672 5 489
Поточні зобов’язання 2 432 1 409
Чистий прибуток (збиток) -2 012 -3 091
Середньорічна кількість акцій (шт.) 977 120 977 120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

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

Примітка
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розді-

лу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депози-
тарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізо-
вані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної 
установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на 
свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня на-
брання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» 
(дата набрання чинності законом — 12.10.2013 р.) не уклав з обраною 
емітентом депозитарною установою договору про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належ-
них йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий 
в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають 
право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні 
кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму 
та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною 
установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою 
протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів 
з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цін-
них паперах.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з чле-
нами Наглядової ради Товариства. 

9. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії 
Товариства. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2014 рік ( тис. грн.)

Найменування показника Період 
Звітний Попередній

Усього активів 1790 36739
Основні засоби 13 28
Довгострокові фінансові інвестиції 3 3
Запаси 5 27016
Сумарна дебіторська заборгованість 1754 9339
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 6
Нерозподілений прибуток (14802) (13836)
Власний капітал (12730) (11764)

Статутний капітал 2072 2072
Довгострокові зобов'язання 3000 36062
Поточні зобов'язання 11520 12441
Чистий прибуток (збиток) (966) (10758)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 41447920 41447920
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 6

При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акці-
онерів кожний акціонер повинен при собі мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатко-
во до цього мати документи, що підтверджують повноваження на право 
представляти акціонера на Загальних Зборах, оформлені згідно з чин-
ним законодавством.

Довідки можна отримати за телефонами: (044) 220-29-39.
Наглядова рада Товариства.
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ПОВІДОмЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
мАшИНОБУДУВАННЯ»

місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72

шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬ-

СЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (надалі ПАТ «ОДЕС-
СІЛЬМАШ», або Товариство) повідомляє Вас, що 20 квітня 2015 року об 
11.00 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬмАш» (2-й поверх), відбу-
дуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 20 квітня 2015 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою: Укра-
їна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба 
ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00 год. 14.04.2015 року.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріа-
лами зборів до 17 квітня 2015 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) 
з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: 
Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, 4-й поверх, юридичний 
відділ. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Вино-
градникова Ніна Іванівна — фахівець по роботі з цінними паперами.

20 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

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

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

акціонерів. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-

вірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2014 році. 
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

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

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

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

Найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів  56 370 57 753
Основні засоби  19 203 21 031
Довгострокові фінансові інвестиції  184 184
Запаси 10 462 14 937
Сумарна дебіторська заборгованість  20 963 16 204
Грошові кошти та їх еквіваленти 660 554
Нерозподілений прибуток -173 136 -254 094
Власний капітал -87 043 -115 218
Статутний капітал 2 419 2 419
Довгострокові зобов’язання 126 616 157 965
Поточні зобов’язання 16 797 15 006
Чистий прибуток (збиток) -56 750 -43 431
Середньорічна кількість акцій (шт.) 241 903 400 241 903 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 87 88

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

Примітка
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розді-

лу  VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депози-
тарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізо-
вані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної 
установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на 
свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня на-
брання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» 
(дата набрання чинності законом — 12.10.2013 р.) не уклав з обраною 
емітентом депозитарною установою договору про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належ-
них йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий 
в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають 
право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні 
кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму 
та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною 
установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою про-
тягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депо-
зитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАхОВА КОмПАНІЯ 
«ТЕКОм-ЖИТТЯ», код ЄДРПОУ 32509024, місцезнаходження: Укра-
їна, 65005, м. Одеса, вулиця михайлівська, 44 (далі — Товариство) 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 23 квітня 2015 року о 11.00 за адресою: м. Одеса, вул. ми-
хайлівська, 44, каб. № 409 а. Реєстрація учасників зборів з 10.30 до 
10.50 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціоне-
рам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує 
особу (паспорт), представникам акціонерів — документ, який ідентифі-
кує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на 
участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законо-
давства України. 

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

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рі-
шення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово — 

господарської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства щодо 
оцінки його діяльності протягом 2014 року. 

4. Звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвер-
дження висновку Ревізора Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. 
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 р. з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття 
рішення, та надання відповідних повноважень.

8. Затвердження звіту внутрішнього аудитора.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАхОВА КОмПАНІЯ «ТЕКОм-ЖИТТЯ»
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9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери 
Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідом-
лення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 409 а, від-
повідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
Директор Товариства Петряєва О.О. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — станом на 24 годину 17 квітня 2015 року. Телефон 
для довідок (048) 719-05-55. 

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 60452 60653

Основні засоби 437 421
Довгострокові фінансові інвестиції 24459 24459
Запаси - 4
Сумарна дебіторська заборгованість 46 50
Грошові кошти та їх еквіваленти 34143 35154
Нерозподілений прибуток 21689 16694
Власний капітал 41469 36474
Статутний капітал 17200 17200
Довгострокові зобов'язання 18495 -
Поточні зобов'язання 488 363
Чистий прибуток (збиток) 4995 751
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1720000 1720000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акції протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 31

Правління Товариства 

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СУМИРИБГОСП»
2. Код за ЄДРПОУ 00476760
3. Місцезнаходження 40002, м. Суми, Роменська, 105
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 496-32-00 (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://00476760.emitents.org

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «СУМИРИБ-

ГОСП» станом на 05.03.2015 р., що був отриманий 11.03.2015 р., стало вiдомо 
про змiну власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 
акцiй, а саме: станом на 05.03.2015 власником 9 202 806 (дев’ять мiльйонiв 
двiстi двi тисячi вiсiмсот шiсть) акцiй є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ХОЛДИНГ IНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 36861895), що 
у вiдсотках до статутного капiталу становить 85,2112 %. Ранiше ПАТ «ХОЛ-
ДИНГ IНВЕСТ» не володiло акцiями ПАТ «СIМИРИБГОСП».

Вiдповiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «СУМИ-
РИБГОСП» станом на 05.03.2015 р., що був отриманий 11.03.2015 р., стало 
вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй, а саме: станом на 05.03.2015 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «КАСКАД-IНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 35676886) не 
володiє акцiями ПАТ «СУМИРИБГОСП». До змiни власникiв акцiй ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОР-
ПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «КАСКАД-IНВЕСТ» володiло 
1106786 (один мiльйон сто шiсть тисяч сiмсот вiсiмдесят шiсть) акцiй 
ПАТ «СУМИРИБГОСП», що складає 10,2480 % статного капiталу.

Вiдповiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «СУМИ-
РИБГОСП» станом на 05.03.2015 р., що був отриманий 11.03.2015 р., стало 
вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-

суючих акцiй, а саме: станом на 05.03.2015 Приватне акцiонерне товари-
ство «ДВ СИСТЕМА» (код за ЄДРПОУ 33498034) не володiє акцiями 
ПАТ «СУМИРИБГОСП». До змiни власникiв акцiй Приватне акцiонерне то-
вариство «ДВ СИСТЕМА» володiло 2698000 (два мiльйони шiстсот 
дев’яносто вiсiм тисяч) акцiй ПАТ «СУМИРИБГОСП», що складає 24,9815 % 
статного капiталу.

Вiдповiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «СУМИ-
РИБГОСП» станом на 05.03.2015 р., що був отриманий 11.03.2015 р., стало 
вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй, а саме: станом на 05.03.2015 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ 
ТЕХНОЛОГIЙ» (код за ЄДРПОУ 30057700) не володiє акцiями ПАТ «СУМИ-
РИБГОСП». До змiни власникiв акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ 
ТЕХНОЛОГIЙ» володiло 1 728 000 (один мiльйон сiмсот двадцять вiсiм ти-
сяч) акцiй ПАТ «СУМИРИБГОСП», що складає 16,00 % статного капiталу.

Вiдповiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «СУМИРИБ-
ГОСП» станом на 05.03.2015 р., що був отриманий 11.03.2015 р., стало вiдомо 
про змiну власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 
акцiй, а саме: станом на 05.03.2015 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БIЗНЕС КОНТРОЛЬ» (код за ЄДРПОУ 32828105) не 
володiє акцiями ПАТ «СУМИРИБГОСП». До змiни власникiв акцiй ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БIЗНЕС КОНТРОЛЬ» володiло 
1 237 990 (один мiльйон двiстi тридцять сiм тисяч дев’ятьсот дев’яносто) штук 
акцiй ПАТ «СУМИРИБГОСП», що складає 11,4629 % статного капiталу.

Вiдповiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «СУМИ-
РИБГОСП» станом на 05.03.2015 р., що був отриманий 11.03.2015 р., стало 
вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй, а саме: станом на 05.03.2015 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КАПIТАЛ СЕРВIС» (код за ЄДРПОУ 32828110) не 
володiє акцiями ПАТ «СУМИРИБГОСП». До змiни власникiв акцiй ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КАПIТАЛ СЕРВIС» володiло 
2 432 030 (два мiльйони чотириста тридцять двi тисячi тридцять) штук 
акцiй ПАТ «СУМИРИБГОСП», що складає 22,5188 % статного капiталу.

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 Бондар Артур Валерiйович

Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2015

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУмИРИБГОСП»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАхОВА КОмПАНІЯ 
«ТЕКОм», код ЄДРПОУ 25050281, місцезнаходження: Україна, 65005, 
м. Одеса, вул. михайлівська, 44 (далі — Товариство) повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квіт-
ня 2015 року о 15.00 за місцезнаходженням Товариства — м. Одеса, 
вул. михайлівська, 44, каб. № 405. Реєстрація учасників зборів з 14.30 
до 14.50 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціоне-
рам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує 
особу (паспорт), представникам акціонерів — документ, який ідентифі-
кує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на 

участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законо-
давства України. 
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рі-
шення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товари-
ства щодо оцінки його діяльності протягом 2014 року. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАхОВА КОмПАНІЯ «ТЕКОм»
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До відома акціонерів  

АТ «СК «ТАС» (приватне)
Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ТАС» (далі — Товариство), код ЄДРПОУ 30929821, місцезна-
ходження м. Київ, проспект Перемоги, 65, повідомляє про скликання річних 
(чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. 

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 22 квітня 2015 року 
о 10.00 год. 00 хв., що відбудуться за адресою: м. Київ, вул. шота Рус-
тавелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних (чер-
гових) загальних зборах: з 9.00 год., 00 хв. до 10.00 год. 00 хв. 22 квітня 
2015 року за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них (чергових) загальних зборах визначається станом на 24 годину за 
три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме, станом на 
24  годину 16 квітня 2015 року). 

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

1. Про затвердження річного звіту Наглядової ради.
2. Про затвердження річного звіту Правління.
3. Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії.
4. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 року.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
6. Про збільшення розмірів страхових сум та розмірів страхових виплат 

на суми (бонуси), за результатами отриманого інвестиційного доходу від 
розміщення коштів резервів із страхування життя у 2014 році.

7. Про надання повноважень Правлінню Товариства затверджувати ве-
личину інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхуван-
ня життя, отриманого за програмою страхування «ТАС-Інвест», та збільшу-
вати розміри страхових сум на бонуси.

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-
твердження Статуту в новій редакції.

9. Про зміну розміру статутного капіталу Товариства.
10. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоко-

лу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
11. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повнова-

ження щодо: 
- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного 

права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; 
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) 

розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено 
достроково); 

- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та 
звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. 

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має право на переважне 

придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалі-
зації такого права та опублікування про це в офіційному друкованому органі;

- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження 
у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення 
акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі 
невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін 

до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного то-
вариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття 
рішення про відмову від розміщення акцій.

12. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження:
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від ви-

користання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких 
прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами 
приватного розміщення акцій);

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, 

які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством 
належних їм акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до річних (чергових) загальних зборів: ко-
жен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Шота 
Руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2, кожного робочого дня з 09.00 до 18.00 го-
дини та в день проведення загальних зборів у місці їх проведення. Телефон 
для довідок: (044) 507-07-09. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з 
документами Голова Правління Товариства Власенко Андрій Леонідович. 

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1 044 738 764 985
Основні засоби 58 261 56 371
Довгострокові фінансові інвестиції 199 707 287 900
Запаси 488 271
Страхова та інша дебіторська заборгованість 18 132 10 076
Грошові кошти та їх еквіваленти 157 752 44 475
Нерозподілений прибуток/(Непокритий збиток) (1 830) (15 464)
Власний капітал 102 271 116 353
Статутний капітал 46 306 46 306
Довгострокові зобов’язання 909 730 618 003
Поточні зобов’язання 32 737 30 629
Чистий прибуток (збиток) 13 909 5 506
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 476 8 476
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 111 149

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі 
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів до-
датково довіреність, оформлену відповідно до законодавства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління
АТ «СК «ТАС» (приватне)  А.Л. Власенко

16.03.2015 р.

4. Звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвер-
дження висновку Ревізора Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. 
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 р. з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття 
рішення, та надання відповідних повноважень.

8. Затвердження звіту внутрішнього аудитора.
9. Про припинення повноважень внутрішнього аудитора Товари-

ства.
10.Обрання внутрішнього аудитора Товариства.
11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери 
Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідо-
млення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 405, відпо-
відальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Гене-
ральний директор Товариства Стась Е.П.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — станом на 24 годину 17 квітня 2015 року.

Телефон для довідок (048) 719-05-55. 

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 213781 190228
Основні засоби 246 276
Довгострокові фінансові інвестиції 175899 155899
Запаси 89 44
Сумарна дебіторська заборгованість 1774 826
Грошові кошти та їх еквіваленти 29923 29761
Нерозподілений прибуток 150360 132751
Власний капітал 193170 175561
Статутний капітал 37226 37226
Довгострокові зобов'язання 20610 -
Поточні зобов'язання 1 14
Чистий прибуток (збиток) 17609 15285
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1329500 1329500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акції протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

65 75

Генеральний директор Товариства 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52, 18 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

60

шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства «Лисичанськнафтопродукт»!
Повідомляємо Вам, що Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ» (ід.код 03484062), далі — 
ПАТ «ЛНП», адреса місцезнаходження: Україна, 93117, Луганська область, 
м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, відбудуться 28 квітня 2015 р. об 
10.00 за місцевим часом за адресою: Україна, 93117, Луганська область, 
м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, конференц-зал на третьому 
поверсі.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 09:00 до 
09:55 годин за місцевим часом у день проведення загальних зборів акціоне-
рів за адресою їх проведення.

Для реєстрації необхідно мати:
1. Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
2. Для представників акціонерів (юридичних осіб) — документи, що свід-

чать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах 
(оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на право участі у 
загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

3. Для представників акціонерів (фізичних осіб) — довіреність на право учас-
ті у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скла-
дено на 24 годину 22.04.2015 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів ПАТ «ЛНП». 
2. Про обрання членів лічильної комісії ПАТ «ЛНП».
3. Про затвердження річного звіту ПАТ «ЛНП». 
4. Про затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «ЛНП».
5. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЛНП» з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
6. Про прийняття рішення по результатам розгляд звіту Наглядової ради, 

звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
7. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради ПАТ «ЛНП».
8. Про обрання членів Наглядової ради.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладають-

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАїНСЬКА АВІАЦІЙНО-ТОРГОВА 

КОмПАНІЯ «АВІАПОСТАЧ»
(код ЄДРПОУ 01131939) повідомляє про проведення чергових за-

гальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2015 року за 
адресою: Україна, місто Київ, вул. Волинська,66, кімната 3. Реєстра-
ція акціонерів відбудеться з 09.30 до 10.00 в той же день за місцем 
проведення зборів. Початок зборів об 10.00. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у зборах, 16 квітня 2015 року.

Порядок денний  
(порядок питань, які виносяться на голосування): 

1. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження лічильної комі-
сії.

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Звіт ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

4. Затвердження річного звіту, результати діяльності та балансу Това-
риства за 2014 рік.

5. Затвердження розподілу або збитків Товариства за 2014 рік,з ураху-
ванням вимог, передбачених законом. 

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами 
рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомиться за міс-
цезнаходженням товариства 03036. м. Київ, Повітрофлотський пр.-т, 92-Б, 
кім. 3, у робочі дні ( з понеділка по п’ятницю) з 9.00 до 13.00. та вдень про-
ведення зборів за місцем проведення зборів ( до початку зборів) у відпо-
відальної особи директора Поповича В.О. 

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того — доручення, 
оформлене у встановленому порядку.

Довідки за телефоном (044) 246-18-18 ПАТ «УАТК «АВІАПОСТАЧ» 
(Емітент), (044) 500-1607/08 «НВП «Магістр» (Депозитарна установа)

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 9676 10042
Основні засоби 9175 9514
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 18 2
Сумарна дебіторська заборгованість 425 477
Грошові кошти та їх еквіваленти 58 49
Нерозподілений прибуток -4619 -3887
Власний капітал 9546 6133
Статутний капітал 3149 1774
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 888 4667
Чистий прибуток (збиток) 4 -74
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12596055 7096055
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

5500000 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

5500000 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 32 31

Наглядова рада ПАТ «УАТК «АВІАПОСТАЧ» 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВРЕСУРСПОСТАЧ» 

(код ЄДРПОУ 32663874) повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2015 року за 
адресою: Україна, місто Київ, вул. марка Вовчка, 14 кімната 4. Реє-
страція акціонерів відбудеться з 12.00 до 12.30 в той же день за міс-
цем проведення зборів. Початок зборів об 11.00. Дата складання пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 16 квітня 
2015 року.

Порядок денний  
(порядок питань, які виносяться на голосування): 

1.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження лічильної комі-
сії.

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Звіт ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

4. Затвердження річного звіту, результати діяльності та балансу Това-
риства за 2014 рік.

5. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства 
за 2014 рік ,з урахуванням вимог, передбачених законом. 

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекта-
ми рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомиться 
за місцезнаходженням товариства 04073. м. Київ, вул.. М.Вовчка, 14 у ро-
бочі дні ( з понеділка по п’ятницю) з 9.00 до 13.00. та вдень проведення 
зборів за місцем проведення зборів ( до початку зборів) у відповідальної 
особи директора Поповича В.О. 

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того — доручення, 
оформлене у встановленому порядку.

Довідки за телефоном (044) 463-93-95 ПрАТ «КИЇВРЕСУРСПОСТАЧ» 
(Емітент), (044) 500-16-07/08 «НВП «Магістр» (Депозитарна установа)

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 12560 13188
Основні засоби 10739 10852
Довгострокові фінансові інвестиції 1275 1246
Запаси 6 218
Сумарна дебіторська заборгованість 432 703
Грошові кошти та їх еквіваленти 108 169
Нерозподілений прибуток -9622 -9186
Власний капітал 9774 10210
Статутний капітал 7640 7640
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 2786 2978
Чистий прибуток (збиток) -436 -681
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3848731 3820000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

28731 -

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

29000 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 31 32

Наглядова рада ПрАТ «КИїВРЕСУРСПОСТАЧ» 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ»
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ся із членами Наглядової ради ПАТ «ЛНП», встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, що вповноважується на підписання цивільно-
правових договорів із членами Наглядової ради ПАТ «ЛНП».

10. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 
Ревізійної комісії, обрання Ревізійної комісії.

11. Про погодження значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.
12. Про погодження значних правочинів. 
Додаткова інформація до п.3 порядку денного зборів:

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЛНП» 
за 2014 рік (тис.грн.)

Найменування показника Період
2014р. 2013р.

Усього активів 38048 48491
Основні засоби 7112 9665
Довгострокові фінансові інвестиції 6708 6803
Запаси 1824 4585
Сумарна дебіторська заборгованість 16904 17085
Грошові кошти та їх еквіваленти 808 7312
Нерозподілений прибуток 29545 39641

Власний капітал 32754 42850
Статутний капітал 2814 2 814
Довгострокові зобов’язання 1921 998
Поточні зобов’язання 3373 4643
Чистий прибуток (збиток)  -(10096)  -(16201)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 56 277 393 56 277 393
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 64 70

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загаль-
них зборів, акціонери мають можливість за адресою: Україна, 93117, Луган-
ська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, кімната №30 на тре-
тьому поверсі у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 08.00 
до 17.00), а в день проведення загальних зборів — також у місці їх прове-
дення. Відповідальна за ознайомлення особа — Головний юрисконсульт 
Сухов Максим Миколайович. Тел. для довідок: +38(06451) 9-97-39.

Наглядова рада ПАТ «Лисичанськнафтопродукт»

Додаткова інформація до об’яви від 27.02.2015
Приватне акціонерне товариство «Екотехніка» (Код ЄДРПОУ 

19125454) повідомляє, що повідомлення від 27.02.2015 не повне, по-
вна інформація наведена нижче:

Повідомлення
про скликання річних загальних зборів акціонерів

(зі змінами від 18.03.2015)
Приватне акціонерне товариство «Екотехніка» (Код ЄДРПОУ 

19125454, місцезнаходження: 03680, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 44, 
к.104), надалі — Товариство, повідомляє про скликання річних загальних 
зборів акціонерів Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства скликаються на 16 год. 00 хв. 

30 березня 2015 року. Місце проведення річних загальних зборів Товари-
ства — приміщення Товариства за адресою: м. Київ, пр-т Академіка Пал-
ладіна, 44, 1 поверх корпусу 8

Реєстрація акціонерів Товариства для участі в річних загальних зборах 
Товариства відбудеться в цьому ж приміщенні 30 березня 2015 року з 
15  год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
Товариства, складено станом на 24 год. 00 хв. 27 березня 2015 року.

Питання, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Призначення секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕхНІКА»

Код за ЄДРПОУ 05414700, місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами: 68212 Одеська обл., Саратський район, с. Старосілля, 
вул.  Чапаєва. б.15 повідомляє про проведення річних загальних зборів ак-
ціонерів, які призначені на 24 квітня 2015 року о 12.00. за адресою: 68212 
Одеська обл., Саратський район, с. Старосілля, вул. Котовського, 59 
(приміщення будинку культури).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45 відповідно до переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом 
на 24.00 20 квітня 2015 року у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що 
посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціоне-
рів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повно-
важення представника, оформлені відповідно до чинного законодавства 
України.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

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

рів.
3. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 р. та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
4. Розгляд звіту правління за 2014 р. та прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту правління.
5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2014 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 р., затвердження роз-

міру річних дивідендів.
8. Дострокове відкликання членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради. 
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 
з членами наглядової ради.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою 68212 Одесь-
ка обл., Саратський район, с. Старосілля, вул. Чапаєва. б.15, кабінет го-
ловного бухгалтера з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 13.00, в день про-
ведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голо-
вний бухгалтер Руснак Ельміра Георгіївна. Письмові пропозиції щодо по-
рядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення 
зборів.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства

 (тис. грн.) 

Найменування показника період
2013 рік 2014 рік

Усього активів 17167 18717
Основні засоби 2439 6688
Довгострокові фінансові інвестиції ---- ----
Запаси 11503 8458
Сумарна дебіторська заборгованість 2665 3042
Грошові кошти та їх еквіваленти --- 67
Нерозподілений прибуток 8616 12573
Власний капітал 11686 15643
Статутний капітал 1381 1381
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 5481 3074
Чистий прибуток (збиток) 28 3957
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5523636 5523636
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

18 21

Наглядова рада тел. (0482)35-87-02

шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІмЕНІ ЧАПАЄВА»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товари-

ства.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

Товариства.
7. Про укладення договорів поруки в якості забезпечення зобов’язань за 

Генеральною кредитною угодою №6513N1 від 12.02.2013р.
8. Про погодження внесення змін до договорів іпотеки.
9. Про укладення значних правочинів
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до 

річних загальних зборів Товариства, відбувається за адресою: м. Київ,  
пр-т Академіка Палладіна, 44, 1 поверх корпусу 8, з 09 год. 00 хв. до 16 год. 
00 хв. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) у робочі дні, довідки 
за телефоном (044) 490-97-62.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

2014 рік 2013 рік
Усього активів 11482,4 11196,6

Основні засоби 7953,3 8677
Довгострокові фінансові інвестиції 529,2 547,5
Запаси 51,1 291,7
Сумарна дебіторська заборгованість 1381,8 1624,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,5 6
Нерозподілений прибуток 685,9 785,3
Власний капітал 6840,8 6940,2
Статутний капітал 901,5 901,5
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 4641,6 4256,4
Чистий прибуток (збиток) -99,4
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн..) -0,11 0,04
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн..)

-0,11 0,04

Середньорічна кількість акцій (шт.) 90150 90150
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Генеральний директор ПрАТ «Екотехніка»  Проскура С.м.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕКТРОПРИЛАД»

повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2015 року, за адресою: 04050, 
м. Київ, вул. Глибочицька, 17, корпус №8, ІІІ поверх, навчальний клас 
техніки безпеки. Реєстрація акціонерів відбудеться з 9:00 до 9:45 год. в 
той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 10.00 год. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах  — 24 година 21 квітня 2015 року.

Порядок денний  
(перелік питань для голосування):

1. Звіт генерального директора про результати діяльності Товариства 
за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт наглядової ради про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт ревізійної комісії про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-
риства за 2014 рік та напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

5. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2014 рік з ура-
хуванням вимог, передбачених законом. 

6. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Електроприлад».
7. Обрання генерального директора ПАТ «Електроприлад».
8. Обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Електроприлад».

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 121736 126326
Основні засоби 50706 51695
Довгострокові фінансові інвестиції 49 49
Запаси 100 101
Сумарна дебіторська заборгованість 70855 74355
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 126
Нерозподілений прибуток -27779 -26532
Власний капітал -15381 -14134
Статутний капітал 12389 12389
Довгострокові зобов’язання 135153 135153
Поточні зобов’язання 1964 5293
Чистий прибуток (збиток) -1247 329
Середньорічна кількість акцій (шт.) 252840 252840
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 22 40

З питань порядку денного, ознайомлення з документами, органі-
заційних питань проведення зборів звертатися за місцезнаходжен-
ням товариства: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, корпус №6, 
ІІ поверх, приймальня або за тел. (044) 484-66-86 до уповноваженої 
особи Табалова П.Г. Ознайомлення з проектами документів відбува-
ється у робочі дні з 10.00 до 13.00 год. та в день проведення зборів 
за місцем проведення зборів (до початку зборів). Для участі у зборах 
акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, пред-
ставники акціонерів повинні мати також довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонера.

Генеральний директор  м.А. Лазоренко 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРО-СОЮЗ»

Додаток 28
до Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу II)

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 акціонерне товариство 

«Агро-Союз»
2. Код за ЄДРПОУ — 24437204
3. Місцезнаходження — 51511, Дніпропетровська область, Синель-

никівський р-н, с. Майське, пров. Радгоспний, 5. 
4. Міжміський код, телефон та факс — (05663) тел.53300, факс 

53301
5. Електронна поштова адреса — agro@agro.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації — http://modelagro.com/
auctioners/raskr/specialinfo/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення  — 
зміна складу посадових осіб емітента (зміна Голови Правління).

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення (протокол №2) про 

зміну голови правління. Дата прийняття рішення (протоколу №2): 11 бе-
резня 2015 р. 

Зміст рішення (протоколу №2) Наглядової ради: звільнити з посади 
голови правління Хорішка Володимира Дмитровича 11.03.2015 за уго-
дою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України); призначити на посаду голови прав-
ління члена правління Хмеленка Володимира Андрійовича з 
12.03.2015. 

Пiдстава рiшення: заява Хорішко В.Д. про звільнення з посади Голо-
ви правління. 

Хмеленко Володимир Андрійович призначений на посаду голови 
правління терміном на три роки. 

Паспортнi данi Хорішка В.Д. і Хмеленка В.А. не розкриваються в 
зв’язку з тим, що згоди особи на розкриття паспортних даних не отрима-
но. Хорішка В.Д. і Хмеленко В.А. не володiють частками в статутному 
капiталi ПрАТ «Агро-Союз». 

Обгрунтування змін: заява про звільнення Хорішка В.Д. за згодою 
сторін. Хорішко В.Д. і Хмеленко В.А. не мають непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

Строк, протягом якого Хорішко В.Д. перебував на посадi Голови 
правління — з 28.10.1996 р. по 11.03.2015р.

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

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

2. Голова правління В.А. хмеленко
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М. П. 16.03.2015
(дата)
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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВхІммАш»

(ідентифікаційний код 00217449, місцезнаходження: 36007, 
місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, б.85)

повідомляє про проведення «22» квітня 2015 року о 12.00 годині річ-
них загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: 36007, місто 
Полтава, вул. маршала Бірюзова, б.85, актова зала. Реєстрація учас-
ників з 11.00 до 12.00 за місцем проведення зборів. Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «16» квіт-
ня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на 

загальних зборах акціонерів Товариства від 22.04.2014. Обрання членів 
лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних 
зборах акціонерів Товариства.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів То-
вариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності То-
вариства на 2015 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2014  рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товари-

ства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
8. Про затвердження договорів, укладених Товариством.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися 

Товариством.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства.
11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання 

осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «Полтавхіммаш» (тис. грн.)
Найменування показника 2013 рік 2014 рік

Усього активів 407 975 362 374
Основні засоби 175 872 156 695
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 14 560 26 091
Сумарна дебіторська заборгованість 194 380 160 754
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 564 138
Нерозподілений прибуток 244 111 225 779
Власний капітал 364 247 327 516
Статутний капітал 1 210 1 210
Довгострокові зобов’язання 25 961 21 661
Поточні зобов’язання 17 767 13 197
Чистий прибуток (збиток) 24 799 (36 731)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 420 420 2 420 420
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

173 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

2,453 -

Чисельність працівників (осіб) 541 443

Примітки до таблиці показників:
* З 01.01.2012 Товариство складає фінансову звітність за міжнародни-

ми стандартами фінансової звітності.
** На дату розміщення цього повідомлення, фінансова звітність Товари-

ства не перевірена аудитором, тому зазначені у таблиці показники 
можуть бути скореговані згідно з рекомендаціями аудитора.

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 прий-
няття рішень з питань порядку денного в робочі дні з 9-00 до 14-00 години 
за адресою: місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, б.85, кабінет №21, 
а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, – Генеральний Директор Товариства Хижак Віталій Антонович. 

Телефон для довідок: (0532) 67-73-40. 
Генеральний директор 
ПАТ «Полтавхіммаш»  хижак В.А.

шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА 

«ЛИСИЧАНСЬКТЕхмАСТИЛА»!
Повідомляємо Вам, що Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА» (ід.код 
30482011), далі — ПРАТ «ЛТМ», адреса місцезнаходження: Україна, 
93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, 
відбудуться 28 квітня 2015р. об 11.00 за місцевим часом за адре-
сою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул Ар-
темівська, 61, конференц-зал на третьому поверсі.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 
10:00 до 10:55 годин за місцевим часом у день проведення загальних 
зборів акціонерів за адресою їх проведення.

Для реєстрації необхідно мати:
1. Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
2. Для представників акціонерів (юридичних осіб) — документи, 

що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у за-
гальних зборах (оригінали або нотаріальні завірені копії), або дові-
реність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чин-
ним законодавством України.

3. Для представників акціонерів (фізичних осіб) — довіреність на 
право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах − на 24 годину 22.04.2015 року. 

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-
рів акціонерів ПРАТ «ЛТМ». 

2. Про обрання лічильної комісії ПРАТ «ЛТМ».
3. Про затвердження річного звіту ПРАТ «ЛТМ».
4. Про затвердження висновку Ревізора ПРАТ «ЛТМ».
5. Про розподіл прибутку і збитків ПРАТ «ЛТМ» з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
6. Про прийняття рішення по результатам розгляду звіту Наглядо-

вої ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора.
7. Про прийняття рішення про дострокове припинення повнова-

жень Ревізора, обрання Ревізора ПРАТ «ЛТМ».
Додаткова інформація до п.3 порядку денного зборів:

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРАТ «ЛТм» за 2014 рік (тис.грн.)

Найменування показника Період
2014р. 2013р.

Усього активів 886 901
Основні засоби 299 316
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 22 22
Сумарна дебіторська заборгованість 29 24
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 9
Нерозподілений прибуток (збиток) (1201) (1121)
Власний капітал (337) (257)
Статутний капітал 864 864
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1223 1154
Чистий прибуток (збиток) (81) (93)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3455632 3455632
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним за-
гальних зборів, акціонери мають можливість за адресою: Україна, 
93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, 
кімната № 30 на третьому поверсі у робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю) та робочий час (з 08.00 до 17.00), а в день проведення за-
гальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальна за озна-
йомлення особа — Генеральний директор Іванов А.А. Тел. для до-
відок: +38(06451) 9-97-06.

Наглядова рада ПРАТ «ЛИСИЧАНСЬКТЕхмАСТИЛА» 
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ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» 
Повідомлення про проведення

річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» (код за ЄДРПОУ емітента: 00158652, міс-

цезнаходження емітента: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20) повідомляє 
про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
22.04.2015 р. об 11-00 за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 77 (на 
третьому поверсі в конференц-залі). Реєстрація акціонерів та їх пред-
ставників 22.04.20154 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 16 квітня 2015 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 

2014  рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 

2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Затвердження рішень Наглядової ради про надання згоди на вчи-

нення Товариством значних правочинів за період 2014 рік .
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.

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 81581 95471
Основні засоби 7939 9081
Довгострокові фінансові інвестиції ----- -----
Запаси 19232 29037
Сумарна дебіторська заборгованість 52188 47671
Грошові кошти та їх еквіваленти 1042 7396
Нерозподілений прибуток 1667 4061
Власний капітал 1712 4107
Статутний капітал 22 22
Довгострокові зобов’язання 26655 7141
Поточні зобов’язання 53217 84223
Чистий прибуток (збиток) (2394) (6690)
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) 330 378

Довідково:
- 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 проведення, відпо-
відальна особа за порядок ознайомлення — Дзівалтовський 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: 044 5861059.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ»      мильніков С.О.

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАРВАПРОмТАРА» 

(код за ЄДРПОУ: 25570365; місцезнаходження: 77422, Івано-
Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Ямниця) повідомляє, що 24 квітня 
2015р. відбудуться річні загальні збори акціонерів за адресою: 77422, 
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Ямниця, вул. Галиць-
ка, 58 (в цеху металевої тари, який знаходиться на території ПАТ «За-
вод ТОС «БАРВА»). Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціо-
нерів буде проводитись з 10-00 год. до 10-45 год. за місцем проведення 
зборів. Акціонерам необхідно мати при собі паспорт або документ, що по-
свідчує особу; представникам акціонерів, крім цього, необхідно мати до-
ручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 20 квітня 2015р. 

Порядок денний
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи за-

гальних зборів акціонерів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2011-2014рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

3. Звіт Наглядової ради товариства за 2011- 2014рр. та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора товариства про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності товариства за 2011-2014рр. та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011-2014рр. 
6. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2000-2014рр. 
7. Про основні напрямки діяльності товариства на 2015р. 
8. Про внесення змін до Статуту товариства.
9. Обрання голови та членів Наглядової ради.
10. Обрання директора товариства.
11. Обрання ревізора товариства. 
12. Про схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товари-

ством протягом не більше, як одного року з дня прийняття рішення та за-
твердження значних правочинів, вчинених в 2011-2014рр.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного 
загальних зборів за місцезнаходженням товариства:с.Ямниця Тисмениць-
кого району Івано-Франківської області, вул. Галицька, 58, (адміністратив-
ний корпус ПАТ «Завод ТОС »БАРВА», кабінет головного бухгалтера) з 
09:00 до 16:00 з понеділка по п’ятницю, а в день проведення зборів — за 
місцем їх проведення, тел. 0342506871. Особою, відповідальною за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, є Мельник М. М. 

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

Найменування показника Період
2014р. 2013р.

Усього активів 10448 7134
Основні засоби 13 17
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2053 754
Сумарна дебіторська заборгованість 7234 4508
Грошові кошти та їх еквіваленти 1150 1855
Нерозподілений прибуток 8631 5850
Власний капітал 8688 5906
Статутний капітал 56 56
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1761 1227
Чистий прибуток (збиток) 2781 432
Середньорічна кількість акцій(шт.) 56250 56250
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 29 30

АТЗТ «АВТОПОБУТСЕРВIС»
Річна інформація емітента

I. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента, 
код за місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента — АТЗТ 
«Автопобутсервiс», код за ЄДРПОУ 02141006, 73011, м.Херсон, вул. Пол-
тавська, 97, тел. (0552) 29-40-32, 2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії — 
16.03.2015 р., 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію — 0214006.pat.ua. 4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підпри-
ємця), якою проведений аудит фінансової звітності — Аудиторська фірма 
«Аудит-Контроль», код за ЄДПОУ 22022139. II. Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 та 
2014 роки : Усього активів —  89,5/46,5. Основні засоби —  3,3/3,3. Довго-
строкові фінансові інвестиції — 0.  Запаси – 29,7/12,0. Сумарна дебітор-
ська заборгованість — 2,2/2,0. Грошові кошти та їх еквіваленти – 27,3/2,2. 
Нерозподілений прибуток – 9,7/-29,8. Власний капітал – 83,2/43,7. Статут-
ний капітал – 73,5; 73,5. Довгострокові зобов’язання – 0. Поточні 
зобов’язання – 6,3/2,8. Чистий прибуток (збиток) – 37,1/-29,8. Середньо-
річна кількість акцій (шт.) —  73500; 73500. Кількість власних акцій, вику-
плених протягом періоду (шт.) – 0. Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду – 0. Чисельність працівників на кі-
нець періоду (осіб) – 3; 3.

Голова правління _________________ Підлісняк Валерій Іванович
(підпис)
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РУСАНІВКА»

( код ЄДРПОУ 03062252, місцезнаходження –Україна,02154, 
м. Київ, пр-т Возз»єднання,19) повідомляє про проведення чергових 
загальних зборів акціонерів, які відбудуть: 22.04.2015 р. о 15.00, за 
адресою: м.Київ, пр-т Возз»єднання, 21,зал засідань. 

Реєстрація акціонерів ( їх представників) буде проводитись за міс-
цем проведення загальних зборів акціонерів Товариства 22.04.2015 р. 
з 14.15 до 14.50. 

Дата та час складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах акціонерів Товариства: на 24 годину 
16.04.2015р.

Порядок денний: 
1.Обрання голови та секретаря зборів.
2.Обрання членів лічильної комісії . 
3.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності товариства за 2014 рік та затвердження основних напрямків ді-
яльності на 2015 рік.

4.Звіт ревізора товариства за 2014р. 
5.Звіт наглядової ради за 2014р.
6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7.Про порядок розподілу прибутку(збитків) за 2014 рік.
8.Прийняття рішень про вчинення значних правочинів, протягом 

року від дати прийняття рішення.
Акціонери можуть ознайомитися з документами , необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів у робочі 
дні з 10:00 до 11:00 годин за адресою: Україна, 02154, м.Київ,  
пр-т  Возз»єднання,19, 3-й поверх, кім.№305.

Для участі в чергових загальних зборах акціонерам необхідно 
мати паспорт, а представникам акціонерів окрім паспорта, також до-
віреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства . Відпові-
дальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
є Виноградська Віра Григорівна. Тел. для довідок: (044) 384-35-37

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

Найменування показника Період
 

Звітний 
2014р.

Попередній 
2013р.

Усього активів 10274,0 11548,0
Основні засоби 8188,0 9081,0
Довгострокові фінансові інвестиції 284,0 284,0
Запаси 7,0 100,0
Сумарна дебіторська заборгованість 1674,0 1940,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 8,0 30,0
Нерозподілений прибуток 7022,0 6991,0
Власний капітал 8022,0 7991,0
Статутний капітал 1000,0 1000,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 2252,0 3557,0
Чистий прибуток (збиток) 31,0 37,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 952390 952390
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

 0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

 6 6

Доводимо до відома акціонерів товариства, що відповідно до За-
кону України «Про депозитарну систему України» при визначені кво-
руму та при голосуванні в органах емітента враховуються цінні папе-
ри лише тих власників, які уклали з обраним емітентом депозитарною 
установою Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій 
рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. 
Для укладання Договору про обслуговування рахунка в цінних папе-
рах акціонеру необхідно у строк до дати складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 
товариства, а саме до 16 квітня 2015р. звернутися до Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Фінтайм »01054,м.Київ,вул.Олеся 
Гончара,57-Б,4 поверх.

Правління
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у 

Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 48(2052) від 12.03.2015р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГО-
ВИЙ ДІм «ЯРОСЛАВ» код ЄДРПОУ 37047615, місцезнаходження: 
04074, М. Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 2, надалі — Това-
риство, повідомляє про те, що 28» квітня 2015 року об 13 год. 30 хв за 
адресою: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська,2 поверх №3 офіс №5 
відбудуться загальні збори Товариства.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Това-

риства.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів То-

вариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборів акці-

онерів Товариства; затвердження порядку голосування на зборах,
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2014 році.
5. Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.
6. Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяль-

ності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року. 
Висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2014 року

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 
звіту правління, звіту ревізійної комісії.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
9. Про розподіл прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за під-

сумками роботи у 2014 році
10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
11. Про припинення повноважень голови та членів наглядовоїТовариства.
12. Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження 

умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами На-
глядової ради Товариства.

Реєстрація учасників загальних зборів Товариства буде здійснюватись 
реєстраційною комісією з 12-30 години до 13-15 години за місцем прове-
дення загальних зборів Товариства: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська,2 
поверх №3 офіс №5 в день проведення зборів. Для реєстрації участі в 
загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі пас-
порт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність, оформлену згід-
но вимог чинного законодавства України. 

Перелік акціонерів ПАТ «ТД «Ярослав», які мають право на участь у 
загальних зборах Товариства, призначених на 28» квітня 2015 року, скла-
дається станом на 24 годину 22 квітня 2015 року. 

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайо-
митись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів Товариства за адресою 04074, м. Київ, 
вул. Автозаводська,2. поверх №3 офіс №5 у робочі дні з 08-00 до 16-00 
(обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення загальних збо-
рів  — також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами — голова правління Товариства , тел. 044-536-18-45; 
для ознайомлення з документами акціонер або його повноважний пред-
ставник за відповідною довіреністю має звернутися із письмовою заявою 
на ім’я Товариства за адресою: 04074, М. Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОД-
СЬКА, БУДИНОК 2

За інформацією звертатися за телефоном: 044-536-18-45.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

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

звітний попередній
усього активів 2972 2163
основні засоби 422 444
довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 2003 1010
сумарна дебіторська заборгованість 58 45
грошові кошти та їх еквіваленти 378 289
нерозподілений прибуток 666 406
власний капітал 2127 1867
статутний капітал 1439 1439
довгострокові зобов'язання ---- ----
поточні зобов'язання 47 94
чистий прибуток (збиток) 261 196
середньорічна кількість акцій (шт.) 2877 2877
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

голова правління ПАТ «ТД «Ярослав» Барсук Володимир микола-
йович
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Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів 
шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОмВИБУх» 

(місцезнаходження: 69084, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 14), 
повідомляє що 22.04.2015р. о 12:00 за адресою м. Запоріжжя, сели-

ще Креміно, 8а (приміщення управління) в актовому залі відбудуться 
річні чергові Загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 
22.04.2015р. з 11:00 до 11:45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 16.04. 2015 р.

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

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження регламенту зборів та визначення способу голосуван-

ня на зборах.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства. 
6. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
7. Звіт Наглядової ради за 2014 рік і його затвердження.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік і його затвердження.
9. Затвердження порядку Розподіл прибутку за 2014 рік.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної комісії.
14. Припинення повноважень голови і членів Правління.
15. Обрання голови і членів Правління.
16. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прий няття рішень з питань порядку денного, за адресою м. Запоріжжя, 
селище Креміно, 8а у приміщенні управління, кабінет відділу кадрів в ро-
бочі дні, з 8:00 до 15:30, а в день проведення загальних зборів — у місці їх 
проведення. 

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з доку-
ментами Паньчишин Ольга Миколаївна.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
№ 
з/п

Найменування показника період
звітний 
2014рік

попере-
дній 2013р.

1. Усього активів  60 987 43 510
2. Основні засоби  3 974 2 808
3. Довгострокові фінансові інвестиції  — —
4. Запаси 14 727 3 982
5. Сумарна дебіторська заборгованість  38 361 36 433
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 1 801 587
7. Нерозподілений прибуток 21 866 13 368
8. Власний капітал 33 773 14 441
9. Статутний капітал 700 700

10. Довгострокові зобов’язання — —
11. Поточні зобов’язання 38 124 29 069
12. Чистий прибуток (збиток) 6 623 1 876
13. Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 800 000 2 800 000
14. Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду (шт.) 
— —

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

— —

16. Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

216 173

Наглядова рада ПрАТ «Промвибух»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«хАРЧОПРОДТОРГ»

(Код за ЄДРПОУ 13733276, місцезнаходження: 07300, Україна, Київ-
ська область, Вишгородський район, місто Вишгород, вулиця Набережна, 
будинок 7д)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «23» квітня 2015року о 16 годині 00 хвилин за адресою: 
07300, Україна, Київська область, Вишгородський район, місто Виш-
город, вулиця Набережна, будинок 7д, 3-й поверх, кімната 1.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметь-
ся «23» квітня 2015 року з 15:00 год. до 15:55 год. за місцем проведення 
зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 17.04.2015р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень. Обрання секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 
2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора, 
затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2014  рік.

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

Найменування показника 2014 рік 2013рік
Всього активів 1673 1791
Основні засоби 1369 1501 
Незавершене будівництво
Довгострокові фінансові активи
Запаси 169 197
Сумарна дебіторська заборгованість 50 17
Грошові кошти та їх еквіваленти 73 53
Нерозподілений прибуток 953 1031
Власний капітал 567 567
Статутний капітал 2 2
Поточні зобов’язання 150 190
Чистий прибуток (збуток) -78 -64
Середньорічна кількість акцій 214 214
Кількість власних акцій, викуплених протягом року
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 34 44

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

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного у робочі дні з 08:00 год. до 17:00 год. за місцезнахо-
дженням Товариства: 07300, Україна, Київська область, Вишгородський 
район, місто Вишгород, вулиця Набережна, будинок 7д, 3-й поверх, кабі-
нет бухгалтерії Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами — Гаврилова В.О. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та про-
ектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції вносяться не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

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

Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Страхова 
компанія «Прогрес-Фонд» (код ЄДРПОУ 30303336), що знаходиться за 
адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька 17, літ. «А», корпус №2, кімната 
№ 304, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 24 квітня 2015 року о 12:00 годині за адресою: 04050, 
м.  Київ, вул. Глибочицька 17, літ. «А», корпус №2, кімната № 304. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах : 

Станом на 24 годину 21 квітня 2015 року.
Порядок денний:

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту роботи 
загальних зборів акціонерів;

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності 
на 2015 рік;

3. Звіт та висновки органу контролю за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік;

4. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік;
5. Розподіл прибутку товариства та прийняття рішення про виплату річ-

них дивідендів;
6. Відкликання голови правління товариства;
7. Обрання голови правління товариства;
8. Звіт Внутрішнього аудитора про результати 2014 календарного року 

та план діяльності Служби внутрішнього аудиту (контролю) на 2015 рік.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАхОВА КОмПАНІЯ «ПРОГРЕС-ФОНД»
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В Повідомленні про проведення загальних зборів ПрАТ «ОДЕС-
АГРОшЛЯхБУД», код ЄДРПОУ 02138530, що опубліковане 
13.03.2015 року, №49 Бюлетеня «Відомості НКЦПФР», ст. 47, допущена тех-
нічна помилка. Питання 2 Порядку денного правильно читати в наступній 

редакції: 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів 
Товариства. Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборів 
акціонерів Товариства; затвердження порядку голосування на зборах.

Голова правління ПрАТ «Одесагрошляхбуд»  Гнатовський Ю.О.

З матеріалами щодо порядку денного загальних зборів акціонерів можна 
ознайомитись за місцезнаходженням товариства.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів — паспорт та доручення, оформлене у порядку, передба-
ченому чинним законодавством України. Реєстрація акціонерів відбуваєть-
ся за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 11.00 до 11.45.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Страхова компанія «Прогрес-Фонд» 

(тис. грн.)
Найменування показника період 

Звітний 
2014

Попере-
дній 2013

Усього активів  668915 761 570

Нематеріальні активи 240 240
Інші оборотні активи 39 740 39 740
Сумарна дебіторська заборгованість  43327 11 963 
Грошові кошти та їх еквіваленти 34888 24 512
Поточні фінансові інвестиції 481514 521 439
Частка перестраховиків у страхових резервах 69206 163 676
Нерозподілений прибуток 493698 501 368
Інший додатковий капітал 232 232
Резервний капітал 8534 8534
Статутний капітал 48400 48400
Поточні зобов’язання 48471 41075
Страхові резерви 69580 161961

Телефон для довідок: (044) 586-56-61            Правління Товариства

До уваги акцiонеpiв!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТП-1028» 

(юридична адреса: м. Бiла Цеpква, вул. Меpежна, 10) повiдомляє пpо скли-
кання загальних збоpiв акцiонеpiв та їх представників, якi вiд будуться 
22  квітня 2015 p. за адpесою: м. Бiла Цеpква, вул. меpежна, 10, 
ПрАТ «КАТП-1028» у пpимiщеннi актового залу, 3-й повеpх.

Порядок денний:
1. Затвердження регламенту зборів та обрання лічильної комісії.
2. Звіт Пpавління пpо фінансово-господаpську діяльність ПрАТ «КАТП-

1028» за 2014 p.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 р.
4. Звіт Наглядової pади за 2014 р.
5. Затвеpдження pічного звіту за 2014 pік.
6. Затвеpдження поpядку викоpистання пpибутку за 2014 p.
7. Про порядок нарахування та виплати дивідендів за 2014 р.
8. Затвердження Бюджету підприємства на 2015 pік.
9. Затвердження кошторису Наглядової ради на 2015 рік.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

товариством у відповідності до вимог Закону «Про акціонерні товариства» 
протягом року.

11. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2014 року.
12. Затвердження Інвестиційної програми у сфері поводження з побуто-

вими відходами.
13. Внесення змін до Статуту товариства.
Початок збоpiв о 16 годинi, pеєстpацiя учасникiв з 14-00 до 15-50 в 

день зборів.
Для участi в збоpах акцiонеpiв необхiдно мати: документ, який засвiдчує 

особу; завipене доpучення на пpаво участi в збоpах (тiльки для пpедставникiв 

акцiонеpiв).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах акціонерів: станом на 24 годину 16 квітня 2015 року.
Пpимітка: з 01.04.2015 p. акціонеpи можуть ознайомитися з документа-

ми, пов’язаними з поpядком денним збоpів, за адресою: м. Бiла Цеpква, 
вул. Меpежна, 10, ПрАТ «КАТП-1028», каб. «Плановий відділ», в робочі дні 
з 9.00 до 16.00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з докумен-
тами — головний економіст Ферт Наталія Володимирівна. Довідки за теле-
фонами: 6-20-24, 6-23-11.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2014 рік, тис.грн.
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 8450 6945
Основні засоби 6148 5461
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 278 194
Сума дебіторської заборгованості 1732 1032
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 34
Власний капітал 5644 4822
Статутний капітал 522 522
Довгострокові зобов’язання 1018 1218
Поточні зобов’язання 1788 905
Чистий прибуток (збиток) 874 471
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2088720 2088720
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду 68 71

Голова правління ПрАТ «КАТП-1028»  А.В. Парубок

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕмОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВ-
ПОСТАЧ» (місцезнаходження: м. Одеса, вул. Преображенська, буд.11, 
код за ЄДРПОУ 05514198) (надалі — Товариство) повідомляє про скликан-
ня річних (чергових) загальних зборів акціонерів на 28 квітня 2015 року о 
9:00 годині за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 3 (6 км Ові-
діопольської дороги), адміністративна будівля, актова зала. Реєстра-
ція акціонерів (їх представників) здійснюватиметься 28 квітня 2015 року з 
8:30 до 9:00 за адресою проведення загальних зборів. Для реєстрації акці-
онерам необхідно мати документ (паспорт), що посвідчує особу, представ-
никам акціонерів — доручення, оформлене згідно чинного законодавства 
України, та документ (паспорт), що посвідчує особу. Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 
22 квітня 2015 р.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Звіт Голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради про підсумки фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
затвердження висновків за підсумками перевірки.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсум-

ками діяльності Товариства у 2014 році.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери Товариства можуть 

ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 09:00 до 17:00 (перерва з 
13:00 по 14:00) за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, буд. 11, бух-
галтерія. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами — член правління Шляхтіна Ольга Валентинівна. До-
відки за телефоном: (048) 723-55-56.

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 5067 6687
Основні засоби 1099 1212
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1979 1494
Сумарна дебіторська заборгованість 1361 4144
Грошові кошти та їх еквіваленти 732 1
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 3904 4170
Статутний капітал 163 163
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 116 2518
Чистий прибуток (збиток) 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 650812 650812
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівник на кінець періоду (осіб) 19 27

Голова правління ПрАТ «РБД »Одесголовпостач» Фрідман О.м., 
16.03.2015 р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕС-
ТИЦІЙНА КОмПАНІЯ «РОмЕКС-ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 
23725243, місцезнаходження: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 
буд.2,, надалі — Товариство, повідомляє про те, що 28» квітня 2015 року 
об 13 год. 30 хв за адресою: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозавод-
ська, буд.2, п»ятий поверх, кім. №505 відбудуться загальні збори Това-
риства. Порядок денний: 1. Обрання головуючого та секретаря загаль-
них зборів, обрання членів лічильної комісії. 2.Прийняття рішень з питань 
порядку проведення загальних зборів. 3.Звіт генерального директора ро 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. 
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. 
5.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 6.Про розподіл при-
бутку (порядку покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 
2014  році. 7.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 
2015 рік.8. Звіт посадової особи служби внутрішнього аудиту щодо ре-
зультатів перевірки структурних підрозділів ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест».

Реєстрація учасників загальних зборів Товариства буде здійснюватись 
реєстраційною комісією з 12-30 години до 13-15 години за місцем прове-
дення загальних зборів Товариства: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автоза-
водська, буд.2, п»ятий поверх, кім. №505 в день проведення зборів. Для 
реєстрації участі в загальних зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Перелік акціоне-
рів ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест», які мають право на участь у загальних збо-
рах Товариства, призначених на 28» квітня 2015 року, складається станом 
на 24 годину 22 квітня 2015 року. 

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайо-
митись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів Товариства за адресою 04074, Україна, 
м.  Київ, вул. Автозаводська, 2, поверх п’ятий, кімната № 506 у робочі дні 
з 08-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення 
загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — генеральний директор Товариства , тел. +38-050-331-58-86; для 
ознайомлення з документами акціонер або його повноважний представ-
ник за відповідною довіреністю має звернутися із письмовою заявою на 
ім’я Товариства за адресою: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 
буд.2, За інформацією звертатися за телефоном: +38-050-331-58-86.

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

Ннайменування показника (звітний період: попередній період): усього 
активів 8 4; основні засоби — :-; довгострокові фінансові інвестиції -: -; 
запаси — :-; сумарна дебіторська заборгованість 2583: 333; грошові кошти 
та їх еквіваленти 2: 2;

нерозподілений прибуток -: -; власний капітал 7149 :7140; статутний 
капітал 7108: 7108; довгострокові зобов’язання -: -; поточні зобов’язання 
18 :19; чистий прибуток (збиток) (65): (74); середньорічна кількість акцій 
(шт.) 14216 :14216; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) -: -; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протя-
гом періоду -: -; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7: 7.

генеральний директор ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» Донченко Ірина 
миколаївна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРмА-
ЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄмСТВО СПРАТЛІ» (код за ЄДРПОУ: 
20069005, місцезнаходження: м. Київ, вул. сім’ї Сосніних, 3) повідомляє, 
що Загальні Збори акціонерів Товариства відбудуться 28 квітня 2015  року 
о 10.00 год. в кімнаті для переговорів за адресою: 03680, Україна, 
м.  Київ, вул. сім’ї Сосніних, 3.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 9.15 до 9.45 
за місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 239-07-21. Для 
реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам не-
обхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений пред-
ставник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвід-
чує його повноваження.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 23 квітня 2015 року.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства 

(лічильної комісії, голови та секретаря зборів).
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Затвердження річного звіту (балансу та звіту про фінансові резуль-
тати) Товариства за 2014 р.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 р.
6. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової Ради.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для про-

ведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. сім’ї 
Сосніних, 3 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів — також 
в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами визначений Генеральний директор. Пропозиції щодо 
Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного 
місцезнаходження Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 5702.6 5207
Основні засоби 857.7 677
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 636.7 590.5
Сумарна дебіторська заборгованість 871.6 603.9
Грошові кошти та їх еквіваленти 128.3 129.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1605.0 1267.1
Власний капітал 2505.0 2167.1
Статутний капітал 900 900
Довгострокові зобов’язання 400 400
Поточні зобов’язання 2797.6 2640.2
Чистий прибуток (збиток) 337.9 -38.3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 24 

Генеральний директор ПрАТ «СПРАТЛІ»  І.Є. Золотько

До уваги акціонерів!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ» (надалі та-

кож — Товариство, код за ЄДРПОУ — 01431334, місцезнаходження: 04114, 
м. Київ, вул. Дубровицька, 28) повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства. 

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 
«27» квітня 2015 року о 12.00 годині за адресою: 04114, м. Київ, вул.  Ду-

бровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1.
Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-

гальних зборах: 27.04.2015 року з 11-00 до 11-45 за місцем проведення 
зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: «21» квітня 2015 року станом на 24 годину.

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

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. Про 
обрання лічильної комісії.

2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведен-
ня зборів. 

3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2014 році.

4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2014 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядо-
вої ради та ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік. 
9. Про визначення поряду покриття збитків, отриманих в результаті гос-

подарської діяльності Товариства в 2014 році. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний 
2014 р.

попередній 
2013 р.

Усього активів 44 090 43 015
Основні засоби 21 336 21 659
Довгострокові фінансові інвестиції 842 819
Запаси 12 883 12 424
Сумарна дебіторська заборгованість 6 569 7 629
Грошові кошти та їх еквіваленти 805 14
Нерозподілений прибуток 102 872
Власний капітал 15 451 16 221
Статутний капітал 6 000 6 000
Довгострокові зобов’язання 805 5 947
Поточні зобов’язання 27 834 20 718
Чистий прибуток (збиток) (769) (1011)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 24 000 000 24 000 000

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ»
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Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 137 148

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З матеріала-
ми 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 ознайомлення акціо-
нерів з матеріалами — Голова правління Загороднюк Олексій Олексійович. 
Для участі у загальних зборах акціонерів акціонерам при собі мати документ, 
що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів — довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах (посвідчена реєстратором, 
депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством поряд-
ку) та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність таких документів є 
підставою для відмови акціонеру (його представнику) в реєстрації.

Відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України 
«Про депозитарну систему України»: «Власник цінних паперів, які 
були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емі-

тентом депозитарної установи та укласти з нею договір про об-
слуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здій-
снити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, 
відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цін-
них паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим За-
коном не уклав з обраною емітентом депозитарною установою до-
говору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного 
імені, або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на 
свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній уста-
нові, цінні папери такого власника (які дають право на участь в ор-
ганах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при 
голосуванні в органах емітента».

Для уникнення непорозумінь під час реєстрації (в тому числі з 
питань ідентифікації особи акціонера), у разі невідповідності даних 
документа, що ідентифікує особу акціонера, даним зведеного облі-
кового реєстру власників цінних паперів (переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах), акціонеру необхідно ЗА-
ВЧАСНО звернутися до зберігача для укладення договору про 
обслуговування рахунку в цінних паперах та/або внесення змін до 
даних про особу акціонера. 

Зберігач (депозитарна установа): ПАТ «Український професійний 
банк», м. Київ, вул. М. Раскової, 15. Тел.: 0 (44) 568-5 -36.

Довідки за телефоном: 0 (44) 428-14-72.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕхНО-
ЛОГІЯ», код ЄДРПОУ 14022407 (надалі — Товариство), повідомляє про 
скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — 
Збори).

Збори відбудуться 20 квітня 2015 року за адресою місцезнаходження 
Товариства: Україна, м. Суми, просп. Курський, 147-А, у залі засідань 
(другий поверх).

Початок Зборів о 09.00 годині. Реєстрація акціонерів проводитиметь-
ся з 08.30 до 08.50 на підставі переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Зборах, складеного станом на 24.00 годину 14.04.2015 року в по-
рядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Порядок денний:
1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2014 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) за 2014 рік.
4. Про затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства 

за 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження розміру річних дивідендів.
7. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради.

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

звітний попередній 
Усього активів 368 525  281 641
Основні засоби 135 759  126 510
Довгострокові фінансові інвестиції 15 913 1 007
Запаси 59 858 39 525
Сумарна дебіторська заборгованість 123 074 83 231
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 402 5 075
Нерозподілений прибуток 225 479 176 858
Власний капітал 270 253 221 632
Статутний капітал 9 600 9 600
Довгострокові зобов’язання 3 611 1 881
Поточні зобов’язання 94 661 58 128
Чистий прибуток (збиток) 68 621 35 575
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600 000 600 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 410 364

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Зборів, здійснюється у робочі дні з 09.00 
до 17.00 за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, м. Суми, 
просп. Курський, 147-А, у залі засідань (другий поверх), а в день проведен-
ня Зборів — також у місці їх проведення.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів — Чубарен-
ко Олександр Олександрович, телефон для зв’язку: +380 (0542) 67-12-50.

Голова Правління АТ «ТЕхНОЛОГІЯ»  В.м. мерзлий

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Миронівський хлібопродукт»
Код за ЄДРПОУ: 25412361
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, 

м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: 0 (44) 207-00-00, 207-00-40
Електронна поштова адреса: e.anufrienko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.mhp.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, представництв

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «МХП» (Протокол №5 від 17.03.2015р.) 

було прийняте рішення про припинення: Черкаської філії Публічного 
акціонерного товариства «Миронівський хлібопродукт»;

Місцезнаходження філії: 19620, Черкаська обл., Черкаський р-н, 
с. Будище, вул. Л. Українки, буд. 68;

Причини прийняття рішення: припинення діяльності;
Функції, які вона виконувала: роздрібний та оптовий продаж про-

дуктів харчування.
III. Підпис

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

Голова правління Косюк Юрій Анатолійович, 17.03.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«мИРОНІВСЬКИЙ хЛІБОПРОДУКТ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КІНДРАТІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 

ЗАВОД», 
ідентифікаційний код - 00191767, (надалі - Товариство) інформує про 

проведення річних Загальних зборів Товариства (надалі - Збори), що від-
будуться 29 квітня 2015 року о 12:00 год.

Місцезнаходження Товариства: 84293, Донецька обл., м. Дружківка,  
смт.Олексієво-Дружківка, вул. Октябрська, буд.121-А.

Місце проведення Зборів: Зала клубу Товариства, розташованого за 
адресою: Донецька обл., м. Дружківка, смт. Олексієво-Дружківка,  
вул. Сєрго, буд.10.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік та 

прийняття рішення за його наслідками.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення 

за його наслідками.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Про визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності 

Товариства у 2014 році.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради.
7. Про обрання членів наглядової ради.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціоне-
рів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчи-
нятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийнят-
тя рішення про їх вчинення Загальними зборами акціонерів.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення з 
11.00 год. до 11.45 год. за місцем проведення Зборів. 

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу,  пред-
ставникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену належним чином.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів  
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах 
відбуватиметься 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. 23 квітня 2015 року.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. 

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціоне-
рам цього повідомлення до 28 квітня 2015 року (включно) з понеділка по 
п’ятницю, з 10.00 год. до16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) 
за місцезнаходженням Товариства у конторі Товариства,2 поверх, (юридич-
ний відділ), а день проведення Зборів - у місці проведення Зборів.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – Кванін 
Дмитро Олександрович

Довідки за телефоном: : (06267) 5-20-91
Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «КІНДРАТІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»,  (тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний 
2014 р.

попередній 
2013 р.

Усього активів 44513 58820
Основні засоби 23471 34688
Довгострокові фінансові інвестиції 557 557
Запаси 13616 10856
Сумарна дебіторська заборгованість 5009 12719
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток -30069 -18672
Власний капітал 6847 4550
Статутний капітал 21887 21887
Довгострокові зобов'язання 22102 22437
Поточні зобов'язання 29258 31833
Чистий прибуток (збиток) -11397 -21691
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2188708175 2188708175
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

43 475

Генеральний директор
ПАТ «КІНДРАТІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»  Р.О. Рибінцев

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІРмА «хОЗІмПЕКС» 

Прийнято Правлінням ПрАТ «Фірма «Хозімпекс» 
відповідно до Протоколу № 24/02/2015 від 
«24» лютого 2015 року та Затверджено рішен-
ням Наглядової Ради Товариства відповідно до 
Протоколу № 26/02/2015 від «26» лютого 
2015 року

шановний акціонер!
Правління Приватного акціонерного товариства «Фірма «ХОЗІМ-

ПЕКС» (далі — «Товариство»), код ЄДРПОУ 01552782, місцезнахо-
дження та юридична адреса: 02660, м. Київ, вул. Бутлерова, 6, повідо-
мляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, 
особам, які мають право на участь у загальних зборах відповідно до 
переліку акціонерів, що буде складено станом на 14.04.2015 року.

Річні загальні збори відбудуться 20 квітня 2015 року о 10:00 год. 
за адресою: 02660, м. Київ, вул. Бутлерова, 6, адміністративний 
корпус, 2-ий поверх, приймальня (кім. 1).

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09:00 до 
09:45 год. за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.1. 
Про обрання лічильної комісії.2. 
Про затвердження регламенту загальних зборів.3. 
Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування.4. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління То-5. 

вариства за 2014 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової 6. 

Ради Товариства за 2014 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комі-7. 

сії Товариства за 2014 рік.
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 8. 

Товариства за 2014 рік (річного звіту та балансу).
Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товари-9. 

ства за 2014 рік.

Про затвердження протоколів Наглядової Ради Товариства.10. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.) 
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 11306 11483
Основні засоби 9587 9386
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 39 33
Сумарна дебіторська заборгованість 1267 1654
Грошові кошти та їх еквіваленти 78 87
Нерозподілений прибуток 2596 2510
Власний капітал 6920 6835
Статутний капітал 700 700
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4386 4648
Чистий прибуток (збиток) 299 214
Середньорічна кількість акцій (шт.) 700000 700000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

34 33

Для реєстрації учасників Річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства, необхідно мати: акціонерам — паспорт, представникам — пас-
порт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства.

Бажаючим ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства, прохання звертатися до Голови Правління Товари-
ства — Гавриленка Анатолія Євгеновича (відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами) за адресою: 02660, м. Київ, 
вул. Бутлерова, буд. 6, адміністративний корпус, 2-ий поверх, при-
ймальня (кім. 1), з 15:00 до 17:00 години у будні дні.

Довідки за телефоном: 559-44-79
Правління ПрАТ «Фірма «хОЗІмПЕКС»



№52, 18 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

71

ОГОЛОшЕННЯ
Дирекція ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ 
00377733 (надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення загальних збо-
рів акціонерів Товариства, які відбудуться «23» квітня 2015  року об 11:00 за 
адресою: Україна, 30000, м. Славута хмельницької обл., вул. Козацька, 40 
(в приміщенні районної бібліотеки). Дата складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах — 24.00 година 17 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, 

обрання членів лічильної комісії
2. Затвердження звіту Дирекції Товариства про результати роботи та 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Визначення 
основних напрямів діяльності Товариства у 2015р. 

3. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 

2014 рік.
5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 

Дирекції та Ревізійної комісії
7. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів на 2015  – 

2016 р.р. 
8. Визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 

2014 рік.
Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбуватиметься 

«23» квітня 2015 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Акціо-
нери повинні мати при собі паспорт. Представники акціонерів додатково 
повинні мати документ, який посвідчує їх повноваження. 

До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно 
до ст..10 Закону України «Про депозитарну систему України» допус-
каються власники цінних паперів, які на момент початку зборів 
уклали з депозитарною установою договір про обслуговування 
власного рахунка в цінних паперах. 

З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайоми-
тись за місцезнаходженням товариства, починаючи з 10 квітня 2015  року.

Довідки за телефоном: (03842) 7-06-91.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний Попередній

Усього активів 553 131 496 383
Основні засоби 151 892 114 968
Довгострокові фінансові інвестиції 4 4
Запаси 239 784 183 363
Сумарна дебіторська заборгованість 153 358 166 546
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 152 4
Нерозподілений прибуток 205 104 200 043
Власний капітал 212 824 207 763
Статутний капітал 6 176 6 176
Довгострокові зобов'язання 1 726 1 303
Поточні зобов'язання 338 581 287 317
Чистий прибуток (збиток) 5 061 63 181
Середньорічна кількість акцій (шт.) 24 705 920 24 705 920
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 94 95

Дирекція Товариства

Повідомлення 
про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї «хмЕЛЬНИЦЬКГАЗ», 
місцезнаходження якого: 29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, 
просп. Миру, 41, повідомляє своїх акціонерів про зміни, що відбулися у 
порядку денному Загальних зборів акціонерів, призначених на 02 квітня 
2015 року о 13.00 годині за адресою: м. хмельницький, просп. миру,  41 
(в актовому залі Товариства) за ініціативи акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬ-
НИЦЬКГАЗ», що володіють більше ніж 5% простих акцій Товариства, в 
порядку встановленому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства».
Перелік додаткових (нових) питань, що виносяться на голосування 

(порядок денний):
- Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Про укладення договорів (контрактів) з членами Наглядової ради То-

вариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від 
імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Това-
риства.

- Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії То-
вариства.

- Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- Про укладення договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії То-

вариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від 
імені Товариства договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Това-
риства.

На доповнення до ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» призначених на 02 квітня 2015 року, 
яке було опубліковане 25.02.2015 року у Бюлетені «Відомості Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 38, ПАТ «ХМЕЛЬ-
НИЦЬКГАЗ» інформує про основні показники фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2013 - 2014рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2014р.* 2013р.

Усього активів 788236 703390 
Основні засоби 446512  409381
Довгострокові фінансові інвестиції 167651  164866
Запаси 6525  4822
Сумарна дебіторська заборгованість 127587 74217 
Грошові кошти та їх еквіваленти 32119  28763
Нерозподілений прибуток 87149 115097
Власний капітал 510389  514862
Статутний капітал 5531  5531
Довгострокові зобов’язання 42046  42775
Поточні зобов’язання 235801  145753
Чистий прибуток (збиток) -27948  -52064
Середньорічна кількість акцій (шт.) 368760 368760
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)

2246 2384

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Загальних зборах акціонерів. 

ПАТ «хмЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«ПЛАСТ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 25168700; 3. Місцезнаходження: 08800, 
Київська обл., Миронівський р-н., місто Миронівка, вул.Леніна, буд.48; 
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532610300, 0532678802; 5. Елек-
тронна поштова адреса: plastinfo@emitent.net.ua; 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: www.plast.emitents.net.ua; 7. Вид особливої інфор-
мації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким на-
лежить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
17.03.2015р. (вх.№134) Приватним акціонерним товариством 

«ПЛАСТ» отримано від Публічного акціонерного товариства «Націо-
нальний депозитарій України» Реєстр власників іменних цінних папе-
рів станом на 11.03.2015р. (вих.№80941зв від 16.03.2015р.) на підставі 
якого стало відомо, що відбулися зміни щодо власника акцій, якому 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Емітента, а саме:

пакет акцій у власності акціонера — юридичної особи ОСТЕКС-
ПЕРТ ЛІМІТЕД (OSTEXPERT LIMITED), (ідентифікаційний код 
HE239352, місцезнаходження: вул.Зінонос Кітіеос,9 КРЕДІТ КЕПІТАЛ 
ФАЙНЕНС, кв./офіс 3 Егкомі, 2406, Нікосія, Кіпр), який до зміни стано-
вив 90% голосуючих акцій або 7 201 920 шт., зменшився, та після зміни 
становить 80,1% голосуючих акцій або 6 409 708 шт.

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

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

2. Голова Правлiння             Рибчич м.Й.  17.03.2015

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАСТ»
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шановні акціонери!
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРО» 

(далі  – Товариство), місцезнаходження: Україна, 47800, Тернопільська 
область, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська,110, повідомляє про скли-
кання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 
2015 року об 12.00 год., за місцезнаходженням Товариства: Україна, 
47800, Тернопільська область, смт. Підволочиськ, вул. Тернопіль-
ська,110, в кабінеті генерального директора Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах 
проводитиметься з 11.00 год. до 11.45 год. в день проведення зборів, за 
місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скла-
дається станом на 24 годину 14 квітня 2015 року. 

Порядок денний:
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії .
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 
4. Про зміну типу Товариства.
5. Про зміну найменування Товариства.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції, у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповід-
ність до вимог Закону України «По акціонерні товариства». Затвердження 
уповноваженої особи щодо підписання та державної реєстрації Статуту 
Товариства у новій редакції.

7. Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності до ви-
мог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

8. Про відкликання і утворення органів управління Товариства.
9. Про відкликання та обрання посадових осіб органів управління То-

вариства
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішен-
ня та надання відповідних повноважень.

Для реєстрації акціонери повинні при собі мати паспорт, що посвідчує 
особу, а представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену 
згідно чинного законодавства.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою зая-
вою, у робочі дні з 10-00 до 13-00 години, кожного понеділка, за місцезна-
ходженням Товариства, в кабінеті генерального директора Товариства, 
звертатись до відповідальної особи – Вакуленка Олега Дмитровича.

Довідки за телефоном: (03543) 2-29-08.
Генеральний директор  В.м. Гуйда

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК БОГУСЛАВ»

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "БАНК БОГУСЛАВ"
2. Код за ЄДРПОУ 34540113
3. Місцезнаходження 04080, м.Київ,  

вул.Нижньоюркiвська, 81
4. Міжміський код, телефон та факс 044-454-01-74 044-454-01-74
5. Електронна поштова адреса bb@bankboguslav.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.bankboguslav.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
17 березня 2015 року на пiдставi рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК БОГУСЛАВ» (протокол №27 вiд 
17.03.2015р.) в складi посадових осiб товариства вiдбулися наступнi змiни.

Обрати Заступника Голови Правлiння АТ «БАНК БОГУСЛАВ» Попова 
Олександра Володимировича членом Правлiння на новий строк згiдно 
Статуту АТ «БАНК БОГУСЛАВ».

Попов Олександр Володимирович (паспорт МН 266943, виданий 
Орджонiкiдзевським РВХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 
09.01.2002р.) обраний членом Правлiння АТ «БАНК БОГУСЛАВ». Часткою 
(пакетом акцiй) в статутному капiталi не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно п.11.3. Статуту АТ «БАНК БОГУСЛАВ» Правлiння Банку обира-
ється строком на три роки та у разi закiнчення вказаного строку повнова-
жень Правлiння дiє до моменту прийняття Наглядовою радою Банку 
вiдповiдного рiшення (про обрання та вiдкликання виконавчого органу Бан-
ку).

Протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi обiймав наступнi посади:
грудень 2009р.- по теперiшнiй час - Заступник Голови Правлiння АТ 

«БАНК БОГУСЛАВ».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова Правління  Л.П. Заремба

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКСПЕРИмЕНТАЛЬНО-мЕхАНІЧНИЙ 

ЗАВОД»
Код ЄДРПОУ 05423432
Повідомляє про скликання 21 квітня 2015 року річних Загальних зборів 

акціонерів. Збори відбудуться об 11 годині за адресою: 36007, м. Полта-
ва, вул. Ковпака, 21 у слюсарно-механічному цеху заводу.

Дата формування реєстру акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів (дата обліку): 15 квітня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування: 
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії та визначення порядку голосування на 

зборах.
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту і визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності , тис. грн.
Найменування показника Період

Звітний 
2014 р.

Попередній
2013 р.

Усього активів 5 555 6 560
Основні засоби 1 758 2 083

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 153 2 808
Сумарна дебіторська заборгованість 1 249 1 506
Грошові кошти та їх еквіваленти 395 163
Нерозподілений прибуток 1 085 2 240
Власний капітал 4 085 5 240
Статутний капітал 2 700 2 700
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1 470 1 320
Чистий прибуток (збиток) (1 155) (277)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 700 000 2 700 000
Кількість власний акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 121 135

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 10-00 до 10-50 год. за 
місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує 
особу. Представнику акціонера – документ, що посвідчує особу та довіре-
ність на право участі у зборах, оформлену відповідно до законодавства. 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись, почина-
ючи з 22.03.2015 р. до 21.04.2015 р. в робочі дні з 9-00 до 16-00 год, а в 
день проведення Загальних зборів акціонерів з 9-00 до 10-00 у Директора 
Товариства за місцезнаходженням Товариства: 36007, м. Полтава,  
вул. Ковпака, 21. Для ознайомлення з документами необхідно мати при 
собі документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повнова-
ження представника.

Телефон для довідок (0532) 669-917, 
Директор ПРАТ «ЕКСПЕРИмЕНТАЛЬНО-мЕхАНІЧНИЙ ЗАВОД».

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПОВІДОмЛЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОДІЛ»

(надалі- ПрАТ»Поділ»)
(04070, м.Київ, Подільський район, вулиця Сагайдачного, будинок 41, 

код за ЄДРПОУ 16474958) повідомляє про проведення чергових загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ «Поділ», які відбудуться «24» квітня 2015  року 
за адресою: 04070, м.Київ, Подільський район, вулиця Сагайдачного, 
будинок 41 (другий поверх). Початок зборів о 12:00 год. 

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 11-30 до11-55 годин 
«24» квітня 2015 року за місцем проведення зборів. Для реєстрації та 
участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвід-
чує особу, а уповноваженим особам акціонера – документ, що посвідчує 
особу, та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодав-
ства України. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових загальних зборах: «17 » квітня 2015 року. 

Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів. 
2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності за 2014 рік.
3. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2014 рік.
4. Звіт ревізора про фінансові підсумки діяльності за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту, результатів фінансово-господарської ді-

яльності за 2014 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) та виплати ди-

відендів за 2014 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та на-
дання повноважень на укладення таких правочинів.

8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2014 року.
9. Переобрання ревізора.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прий няття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9-00 до 16-00 
(перерва з 13-00 до 14-00), а також в день проведення чергових загальних 
зборів за місцем проведення чергових загальних зборів Приватного акціо-
нерного товариства «Поділ». Посадова особа Приватного акціонерного 
товариства «Поділ» відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами голова наглядової ради – Петриченко Михайло Леонідович. 
Телефони для довідок: 044-425-23-73.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства ( грн.)

Найменування показника  Період
звітний попередній

Усього активів 4241735 4455800
Основні засоби 809169 840100
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9722 30100
Сумарна дебіторська заборгованість 2117985 2111300
Грошові кошти та їх еквіваленти 1398900 989959
Нерозподілений прибуток 2763955 2740000
Власний капітал 4217780 4241735
Статутний капітал 1477780 1477780
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 355
Чистий прибуток (збиток) 1303955 1424315
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14777854 14777854
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

Голова правління  Ю.В. Боркова

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕДИТПРОмБАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне 
товариство «Кредитпром-
банк»

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента

Публічне акціонерне 
товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

21666051

1.4. Місцезнаходження емітента 01014, Київ, бульвар Дружби 
народів, 38

1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 490-27-79 (044) 490-72-28

1.6. Електронна поштова адреса 
емітента

Emitent@kreditprombank.com 

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

www.kreditprombank.com

1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

2  березня 2015 року (рішення №53) були прийняті такі рішення:
І. Про призначення Тімоніна Олександра Олексійовича уповнова-

женою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здій-
снення тимчасової адміністрації у публічному акціонерному товари-
стві «Кредитпромбанк».

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при-
йнято рішення про виведення ПАТ «Кредитпромбанк» з ринку шляхом за-
провадження в ньому тимчасової адміністрації, починаючи з 3 березня 
2015 року.

Тимчасову адміністрацію запроваджено строком на три місяці з 03 бе-
резня 2015 року по 02 червня 2015 року включно.

Тімоніна Олександра Олексійовича призначено уповноваженою осо-
бою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової 
адміністрації у публічному акціонерному товаристві «Кредитпромбанк» 
(дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано).

2. Про припинення повноважень Голови та членів Правління пу-
блічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк».

2.1. Припинено повноваження члена Правління та Голови Правління 
публічного акціонерного товариства  «Кредитпромбанк» Масюри Віталія 
Олександровича з 3 березня 2015 року (дозвіл на публікацію паспортних 
даних не отримано).

2.2. Припинено повноваження члена Правління публічного акціонерно-
го товариства «Кредитпромбанк» Зіннікова Віталія Олександровича з 3 бе-
резня 2015 року (дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано).

2.3. Припинено повноваження члена Правління публічного акціонерно-
го товариства «Кредитпромбанк» Величко Олени Олександрівни з 3 бе-
резня 2015 року (дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано).

2.4. Припинено повноваження члена Правління публічного акціонерно-
го товариства «Кредитпромбанк» Долбінова Миколи Анатолійовича з 3 бе-
резня 2015 року (дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано).

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

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

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «Кредитпромбанк»

_____________ О.О. Тімонін
М.П.

( код ЄДРПОУ 05538840, юридична адреса: 08400, Київська область, 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 32)повідомляє про про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 
2015 року, початок о 11 годин 00 хвилин за адресою: 08400, м. Переяслав-
хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 32, 2 поверх, актовий зал.

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

дження регламенту зборів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 

визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .
4. Затвердження річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові 

результати та за 2014 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства, стро-

ку та порядку виплати дивідендів за 2014 рік.
6. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних Зборах -23.04.2015 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРЕЯСЛАВ-хмЕЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄмСТВО 13242»
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ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРЕДЕКС»

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "КРЕДЕКС", 
36303279м. Київ ,  
Шевченкiвський, 04112, мiсто, 
Авiаконструктора I.Сiкорського, 8 
(044) 451 79 91,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

17.03.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

www.credex.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової 
звітності

Аудиторська фiрма "Унiверсал-
Аудит", 22890033 

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)

Емітент не є акціонерним 
товариством

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 52416 11452
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 12489 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 33280 4973
Грошові кошти та їх еквіваленти 37 125
Власний капітал 8380 8617
Статутний капітал 7000 7000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1380 1617
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 100 100
Поточні зобов'язання і забезпечення 43936 2735
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

Публічне акціонерне товариство «Фірма Київздравреконструкція» (код 
ЕДРПОУ 02127868) повідомляє про проведення загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 24 квітня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Ново-
костянтинівська, 4-б, оф.3, об 11 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься за вищевка-
заною адресою з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин в день про-
ведення зборів. 

Для реєстрації акціонери повинні надати паспорт, представники акціо-
нерів — документ, що посвідчує особу та доручення, що підтверджує їх 
повноваження.

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

онерів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення про 

наслідки розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків 

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

сумками діяльності Товариства за 2014 рік.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах: 20 квітня 2015 р.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо пи-

тань порядку денного зборів у робочі дні з 10.00 до 12.00 за адресою: м. 
Київ, вул. Новокостянтинівська, 4-б. 

Відповідальна особа — директор Товариства Возний А.М. Телефон для 
довідок: (044) 463-58-26.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Фірма Київздравреконструкція» за 2014 рік (тис. грн.):

Найменування показника Період 
Попередній 

2013 рік
Звітний 
2014 рік

Усього активів 1596,7 2195.00
Основні засоби 1237,4 1169.00
Довгострокові фінансові інвестиції 100.00 100.00
Запаси 113,0 770.00
Сумарна дебіторська заборгованість 110,58 96
Грошові кошти та їх еквіваленти 100,01 154.00
Нерозподілений прибуток -1135,2 -1558.00
Власний капітал 1363,3 1824.00
Статутний капітал 540,0 540.00
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 233,4 1251.00
Чистий прибуток (збиток) -46,7 -423
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 160 000 2160.00
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачена на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Директор     А. м. Возний
Головний бухгалтер    О. А. Зайцева

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРмА КИїВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦІЯ»

Реєстрація учасників Загальних Зборів відбудеться 29.04.2015 з  
10.00 год. до 10.45 год. за місцем проведення Загальних Зборів . Для реє-
страції та участі у Загальних Зборах акціонери повинні мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб - 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене 
згідно з чинним законодавством.

З документами щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені 
особи можуть ознайомитись особисто за адресою:м. Переяслав-Хмельницький, 
вул. Героїв Дніпра, 32, 2 поверх (приймальна) у робочі дні (понеділок - п’ятниця 
) з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних 
Зборів - за місцем їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з 
документами -1-й заступник голови правління Барабаш О.І.

Довідки за тел.: (04567)51633,55606; тел./факс. 52870. 
Голова правління  Доброскок С.Г.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)
Найменування показника період

звітний 
2014 рік

попередній 
2013рік 

Усього активів 221 220

Основні засоби 179 167
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3 3
Сумарна дебіторська заборгованість 6 11
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 37
Нерозподілений прибуток -277 -275
Власний капітал 180 182
Статутний капітал 457 457
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 42 38
Чистий прибуток(збиток) -2 2
Середньорічна кількість акцій(шт.) 1521806 1521806
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
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОФІРмА «РОСІЯ» 

(код за ЄДРПОУ 00708265, місцезнаходження: Харківська обл., 
Балаклійський р-н, с. Мілова, вул. Шкільна 21 Б)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 29 квітня 2015 р. о 10:00 год за адресою: харківська обл., 
Балаклійський р-н, с. мілова, вул. шкільна, 21А, кімн.1

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 09.00 до 09.30 год.

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

безпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку за 2014 рік.

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

Найменування показника Період 
2013 рік 2014 рік

Усього активів 1939 2546
Основні засоби 1889 1827
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 46 656
Сумарна дебіторська заборгованість - 5
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 656
Нерозподілений прибуток -1199 -433
Власний капітал 1714 2480
Статутний капітал 1862 1862
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 225 66
Чистий прибуток (збиток) -326 766
Середньорічна кількість акцій (шт.) 372376 372376
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину — 23 квітня 2015 р., за три робочі дні до дня 
проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами за-
гальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Харківська обл., 
Балаклійський р-н, с. Мілова, вул. Шкільна 21А, кімн. 1 з понеділка по 
п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами Котелевець В.П. Документи нада-
ються акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на 
підставі його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за 
п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річ-
них 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, оформ-
лене згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

Телефон для довідок: (057) 49-66-301 
Наглядова рада ПАТ «АГРОФІРмА «РОСІЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГРЕБІНКИ-хЛІБОПРОДУКТ»

(код за ЄДРПОУ 00688491, місцезнаходження: 08662, Київська обл., 
Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Індустріальна, буд. 3)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 28 квітня 2015 р. о 15:00 год за адресою: 08662, Київ-
ська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Індустріальна, буд. 3 
в актовому залі.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 14:20 до 14:40 год. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2. Про порядок проведення загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік, розподіл прибут-
ку за 2014 рік. 

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

Найменування показника Період 
2014 рік 2013 рік

Усього активів 8250 8171
Основні засоби 4911 4915
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 183 190
Сумарна дебіторська заборгованість 590 428
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 18
Нерозподілений прибуток -5259 -5457
Власний капітал -1908 -2106
Статутний капітал 86 86
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 10158 10277
Чистий прибуток (збиток) 198 -756
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8581 8581
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах станом на 24 годину 22 квітня 2015 року, за три робочі дні 
до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до за-
гальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Київська обл., 
Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Індустріальна, буд. 3 бухгалтерія з 
понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами Луценко Тетяна 
Анатоліївна. 

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 необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам ак-
ціонерів — довіреність, оформлену згідно діючому законодавству та до-
кумент, що посвідчує особу.

Тел. для довідок: (045) 717-10-52 
Генеральний директор ПрАТ «Гребінки-хлібопродукт»

РІЧНА ІНФОРмАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «мАЛЬВА», 
23493850, Богатирська,буд. 12, Київ, 
Оболонський, Київська область, 
04209, 044 412-41-55

2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

20.03.2015

3. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну 
інформацію

23493850.infosite.com.ua

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   
(044) 5864394
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10. ТОВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 13
11. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 45
12. ПРАТ АУРІТА 42
13. ПАТ БАНК БОГУСЛАВ 72
14. ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 42
15. ПРАТ БАРВАПРОМТАРА 64
16. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ 37
17. ПРАТ БІЛЬМАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 8
18. ПРАТ БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙСІЛЬКОМУНГОСП 29
19. ПАТ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «МИКОЛАЇВБУД» 32
20. ПАТ БУДІНВЕСТ4 46
21. ПРАТ ВАП-АСИСТАНС 26
22. ЗАТ ВИРОБНИЧА ФІРМА «СПЕКТР-М» 5
23. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК» 54
24. ПАТ ВІДРАДНЕНСЬКЕ 23
25. ПРАТ ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 46
26. ПАТ ГАЗОВІ МЕРЕЖІ 46
27. ПАТ ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ 40

Повідомлення 
про зміни у порядку денному 
Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТИС-
мЕНИЦЯГАЗ», місцезнаходження якого: 77400, Івано-
Франківська  обл., м. Тисмениця, вул. Вісконта, буд.3 повідомляє своїх ак-
ціонерів про зміни, що відбулися у порядку денному Загальних зборів 
акціонерів, призначених на «04» квітня 2015 року о 14.00 годині за адре-
сою: м. Тисмениця вул. Вісконта, 3(в актовому залі Товариства) за ініціа-
тиви акціонерів ПАТ «ТИСмЕНИЦЯГАЗ», що володіють більше ніж 5 % 
простих акцій Товариства, в порядку встановленому ст. 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства».

Перелік додаткових (нових) питань, 
що виносяться на голосування 

(порядок денний):
- Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Про укладення договорів (контрактів) з членами Наглядової ради То-

вариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від іме-
ні Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товари-
ства.

На доповнення до ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ», призначених на 04.04.2015 року, яке 
було опубліковане 25.02.2015 року у Бюлетні «Відомості Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку» № 38 (2042), ПАТ «ТИСМЕНИ-

ЦЯГАЗ» інформує про основні показники фінансово-господарської діяль-
ності товариства за 2013 - 2014рр. (тис. грн.).

Найменування показника період
2014р.* 2013р.

Усього активів 15177 15106 
Основні засоби 15167 15049 
Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси 180 189 
Сумарна дебіторська заборгованість 6136 5924 
Грошові кошти та їх еквіваленти 1357 1804 
Нерозподілений прибуток -18667 -8875
Власний капітал -8233 1559 
Статутний капітал 330 330 
Довгострокові зобов’язання 6014 4454 
Поточні зобов’язання 25074 17010 
Чистий прибуток (збиток) -9792 -7211 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1320000 1320000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 164 168

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Загальних зборах акціонерів. 

ПАТ «ТИСмЕНИЦЯГАЗ»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
28. ПРАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС 28
29. ПАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР 27
30. ПАТ ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ 

МАШИНАХ
56

31. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 3
32. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 3
33. ПРАТ ГРЕБІНКИ-ХЛІБОПРОДУКТ 75
34. ЗАТ ДИКАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ «ПРОМІНЬ» 39
35. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» 48
36. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 31
37. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА 30
38. ПАТ ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 36
39. ПРАТ ЕКОТЕХНІКА 61
40. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 72
41. ПАТ ЕЛЕКТРОПРИЛАД 62
42. ПАТ ЄННІ ФУДЗ 29
43. ПРАТ ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ 35
44. ПАТ ЖОВТОВОДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 49
45. ПАТ ЖОРНИЩЕ 41
46. ПАТ ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ 4
47. ПАТ ЗАВОД СЕГМЕНТ 53
48. ПРАТ ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС 27
49. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД 12
50. ПРАТ  ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ІМ. ВОЙКОВА 33
51. ПАТ ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР 1
52. ПАТ ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» 64
53. ПАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ 9
54. ПРАТ ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» 68
55. ПАТ ІМЕНІ ЧАПАЄВА 61
56. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД 44
57. ПРАТ КАТП-1028 67
58. ПРАТ КИЇВРЕСУРСПОСТАЧ 60
59. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ № 2 55
60. ПАТ КІНДРАТІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД 70
61. ПРАТ КІРОВОГРАДБУДКОМПЛЕКТ 50
62. ПАТ КІРОВОГРАДГРАНІТ 51
63. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА МІЖОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА 

ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
49

64. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» 52
65. ПАТ КЛАСИКБАНК 5
66. ПАТ КОД ІНВЕСТ 43
67. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНВЕСТБАНК» 30
68. ПРАТ КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» 28
69. ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» 24
70. ТОВ КОМФОРТ СЕРВІС ГРУП 10
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
71. ТОВ КРЕДЕКС 74
72. ПАТ КРЕДИТПРОМБАНК 73
73. ПАТ ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 2
74. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ 60
75. ПРАТ ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА 63
76. ПРАТ МАЛЬВА 75
77. ПАТ МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ 32
78. ПРАТ МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» 33
79. ПРАТ МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ 4
80. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ 11
81. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 69
82. ПРАТ МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «УРГА» 52
83. ПАТ МІОРИТМ 54
84. ПРАТ МІСТО 36
85. ПРАТ НАСОСМАШ 53
86. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «УКРВОДБЕЗПЕКА» 52
87. ПАТ НВП «САТУРН» 6
88. ПРАТ НОВАТОР 40
89. ПРАТ ОБРІЙ ІНК. 10
90. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД 35
91. ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ 6
92. ПАТ ОДЕСАГАЗ 50
93. ПРАТ ОДЕСАГРОШЛЯХБУД 67
94. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 57
95. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ 33
96. ПАТ ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ 55
97. ПАТ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 51
98. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -125 6
99. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 37 49
100. ПРАТ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13242 73
101. ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО 44
102. ПРАТ ПІВДЕНБУДТРАНС 38
103. ПРАТ ПІДГАЄЦЬКА АГРОПРОМТЕХНІКА 53
104. ПРАТ ПЛАСТ 71
105. ПРАТ ПЛАСТМОДЕРН 42
106. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» 12
107. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 71
108. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» 9
109. ПРАТ ПОДІЛ 73
110. ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 40
111. ПАТ ПОЛОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 41
112. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД КЕРНЕЛ ГРУП 11
113. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 8
114. ПАТ ПОЛТАВХІММАШ 63
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
115. ПАТ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

«КІРОВОГРАДАГРОПРОЕКТ» 
33

116. ПРАТ ПРОМВИБУХ 66
117. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» 67
118. ПРАТ РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД 43
119. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 42
120. ПРАТ РУСАНІВКА 65
121. ПРАТ СИЛІКАТ 47
122. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД 71
123. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №24 47
124. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СИМВОЛ»
23

125. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» 7
126. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» 10
127. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕСТРА» 7
128. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ» 36
129. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОГРЕС-ФОНД» 66
130. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС» 26
131. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» 48
132. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» 59
133. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ» 58
134. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ» 57
135. ПАТ СУМИРИБГОСП 58
136. ПАТ СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ 45
137. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЯ 69
138. ПАТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 76
139. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛЕНА» 30
140. ПАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» 65
141. ПАТ ТУТКОВСЬКИЙ 68
142. ПРАТ УКРАЇНА 31
143. ПАТ УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АВІАПОСТАЧ» 60
144. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 2
145. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В МАШИНОБУДУВАННІ ТА 

ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
34

146. ПАТ УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ 38
147. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ 68
148. ПАТ ФІНАНСОВІ КОМЕРЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ 47
149. ПРАТ ФІРМА «ХОЗІМПЕКС» 70
150. ПАТ ФІРМА КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦІЯ 74
151. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 32
152. ПРАТ ХАРЧОВИК 38
153. ПРАТ ХАРЧОПРОДТОРГ 66
154. ПАТ ХОРТИЦЬКА СПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 37
155. ПАТ ШАРІВСЬКЕ 50
156. ПАТ ЯВОРІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 2
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  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «УкрСиббанк», м.Київ                          

      
     На 2015 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 «УкрСиббанк», м.Київ                          

      
     На 2015 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

   34602064 

351005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   34602064 26007285080900

351005

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26007285080900

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 № 15047
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

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
17.03.2015 р. 


